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POVZETEK 

 

Uspešen izobraževalni sistem predstavlja enega izmed elementov nacionalnega družbenega in 

ekonomskega razvoja. Stopnjo razvoja posamezne države lahko določimo tudi s 

primerljivostjo razvojnih kazalnikov na področju izobraževanja z drugimi državami. 

Mednarodna raziskava TIMSS omogoča državam udeleženkam, da z enakimi preizkusi znanja 

v enakih pogojih ugotovijo raven znanja svojih učencev. Naloge v preizkusih znanja zajemajo 

snov, ki je bolj ali manj zajeta v učnih načrtih vseh sodelujočih držav. Na dosežke, ki jih 

merimo z raziskavo, vpliva mnogo dejavnikov. Pomemben dejavnik je vsebinska in pojmovna 

usklajenost učnih načrtov sodelujočih držav. V preizkusu znanja so zajete naravoslovne 

vsebine in cilji, za katere večina držav meni, da so pomembni za določanje doseženega znanja 

otrok.  

Dobljeni rezultati vplivajo na usmerjanje izobraževalne politike v posameznih državah. 

 

 

Ključne besede: znanje, pojmi, učni načrt, naravoslovje. 
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ABSTRACT 

A successful educational system is one of the most important elements of national, social and 

economic development. The development stage of each country can be determined only by 

comparing the development indicators in education with other countries. 

The international survey TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

enables countries to determine the level of their student's knowledge by applying the same 

tests in the same conditions for each country. The assignments in these tests cover the 

material which is more or less included in the curricula of all participating countries. 

The results, which are measured by the survey, are influenced by many factors. An important 

factor is the coherence of the curricula in content and concept in every participating country. 

The test includes natural science content and aims, which most countries consider being 

important for determining the progress children’s knowledge. 

The results obtained have an impact on the direction of educational policy in each country. 

 

 

 

 

Key words: knowledge, concepts, curriculum, science. 
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1 UVOD 
 

1.1 Opredelitev področja 
 

Zagotavljanje ekonomske prednosti zahteva od podjetij in držav iskanje konkurenčnih rešitev, 

ki pogosto slonijo na znanju, inovativnosti in tehnološki viziji. Strmenje k napredku vodi v 

razvoj novih tehnologij, ki včasih presegajo posameznika, podjetje ali državo. Na ravni 

zaposlenega posameznika je vedno bolj pomembna naravoslovno-tehnična pismenost, ki 

znotraj podjetja deluje tudi izven nacionalnih meja. Posameznik mora biti sposoben 

neprestano sprejemati nova znanja in se samostojno učiti. 

Zveza med matematičnimi in naravoslovnimi znanji na eni strani ter gospodarskim 

napredkom v družbah, ki temelji na tehnološkem razvoju, na drugi strani, zahteva razvoj 

naravoslovnega področja na vseh ravneh izobraževanja, začenši z osnovno šolo. 

 

Kaj vse naj se učenci naučijo o naravoslovju v osnovni šoli, je podano v učnih načrtih 

posameznih naravoslovnih predmetov. Pri poučevanju je treba slediti pojmovni zasnovi in 

sosledju pojmov od prvega do devetega razreda. Zelo pomembna je pojmovna usklajenost in 

logična povezava med učnimi načrti in učbeniki ter delovnimi zvezki. Pomembna je tudi 

uporaba učnih metod, vendar je to odvisno od posameznega učitelja. Za preverjanje 

osvojenega znanja je, poleg primerjanja znotraj države, zelo smiselna tudi primerjava znanja 

slovenskih učencev z vrstniki v drugih državah. 

 

Mednarodna raziskava trendov matematike in naravoslovja – TIMSS je projekt več kot 

šestdesetih držav vsega sveta, ki primerjalno ugotavljajo matematična in naravoslovna znanja 

svojih učencev. Države se med seboj razlikujejo po geografski legi, kulturi, religiji, 

političnem sistemu in še marsičem, vsem pa je skupna želja ugotoviti raven naravoslovnega 

znanja in naravoslovne pismenosti svojih učencev. V Sloveniji raziskava TIMSS poteka že od 

leta 1995 in se izvaja na vsake štiri leta (Japelj Pavešić, Svetlik, 2005,  Kaj je TIMSS, 2010). 

 

Rezultati reševanja TIMSS-ovih nalog nam sicer omogočajo primerjavo nivoja 

naravoslovnega znanja in pismenosti v svetovnem merilu, vendar je poleg rezultatov ključno 

tudi razumevanje vzrokov za dosežene rezultate učencev. Pomembno je razumeti ravni 

znanja, ki jih morajo učenci doseči, da so uspešni pri reševanju takih nalog, in hkrati 
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ugotoviti, ali niso morebitni slabši dosežki na nekaterih vsebinskih področjih zgolj odraz 

neusklajenosti zahtev učnega načrta z nalogami TIMSS. 

 

V slovenskem prostoru je bila v preteklosti ključna ugotovitev raziskav TIMSS, da naši 

štirinajstletniki pridobijo manj znanja, kot ga v povprečju osvojijo njihovi vrstniki v drugih 

državah. Z uvedbo devetletne osnovne šole so v veljavo stopili tudi prenovljeni učni načrti. 

Vendar njihovo uresničevanje v vsakdanjem šolskem delu ni prineslo boljšega znanja. Leta 

2008 so bili potrjeni posodobljeni učni načrti, ki pa do letošnjega šolskega leta niso uvedeni v 

program osnovne šole (Svetlik, Japelj Pavešić, Kozina, Rožman, Šteblaj, 2008). 

 

1.2 Namen diplomskega dela 
 

Namen diplomske naloge je ugotoviti pojmovno in časovno usklajenost posameznih nalog 

TIMSS 2007 z učnimi načrti za osnovno šolo. Obravnavana sta pojmovna in vsebinska 

usklajenost pojmov ter predlog sprememb učnih načrtov, ki bi lahko pomembno vplival na 

rezultate naslednje raziskave TIMSS. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge je podrobno opisan naravoslovni del raziskav TIMSS v 

vseh letih izvajanja na slovenskih tleh, teoretično pa so opredeljeni tudi pojmi, pojmovanje in 

pojmovne mreže. 

 

Empirični del vključuje analizo že rešenih nalog TIMSS iz leta 2007, v katero so bili 

vključeni tudi slovenski učenci višjih razredov. 

 

Cilj je v nalogah TIMSS 2007 iz naravoslovja, biologije, kemije in fizike poiskati 

naravoslovne pojme in jih ustrezno časovno uvrstiti v obstoječe učne načrte. 

Ugotoviti želimo razkorak med cilji TIMSS-ovih nalog in cilji, ki jih učenec osvoji v 

obstoječih učnih načrtih. 

S primerjavo analize raziskav TIMSS raziskav in ugotovitvami pojmovne analize učnih 

načrtov želimo poiskati in ovrednotiti razlike na pojmovni ravni, ki so odločilne za uspešnost 
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reševanja nalog raziskave, ter podati mnenje o posodobljenih učnih načrtih in vplivu 

uresničevanja le-teh na znanje in posledično na boljše reševanje nalog TIMSS. 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 Raziskava TIMSS 
 

Mednarodna raziskava trendov na področju matematike in naravoslovja TIMSS - Trends in 

International Mathematics and Science Study je raziskava znanja učencev na področju 

matematike in naravoslovja.  

Raziskavo TIMSS je razvila Mednarodna organizacija za evalvacijo dosežkov v 

izobraževanju (IEA – International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement), kjer sodelujejo strokovnjaki iz vsega sveta. To je neodvisno mednarodno 

združenje nacionalnih raziskovalnih ustanov in vladnih agencij, ki izvaja študije o 

izobrazbenih dosežkih držav že od leta 1959 (Japelj Pavešić, Svetlik, 2005). 

 

Osnovni namen raziskave TIMSS je na mednarodni ravni omogočiti državam, da z enakimi 

preizkusi znanja pod enakimi pogoji ugotovijo raven znanja svojih učencev na mednarodni 

ravni. Ciklično ponavljanje raziskave nudi sodelujočim državam vpogled v kakovost 

izobraževanja na nacionalni ravni in omogoča sledenje napredku skozi daljša časovna 

obdobja. Na nacionalni ravni lahko posamezne države spremljajo učinke prenov in 

sistematskih sprememb ter raziskujejo razlike med posameznimi skupinami učencev, kot so 

različne jezikovne skupine, zasebne in javne šole, dečki ali deklice ali različne regije 

posameznih držav. 

Sodelujoče države poleg merjenja dosežkov pridobijo tudi informacije za razlago dosežkov in 

sledenje spremembam v pristopih k poučevanju. Naloge v preizkusih znanja zajemajo snov, ki 

je bolj ali manj zajeta v učnih načrtih vseh sodelujočih držav. V vseh državah se sočasno in na 

enak način izmerijo tudi stališča učencev, učiteljev in ravnateljev šol do poučevanja 

matematike in naravoslovja in znanja na splošno. Prav tako TIMSS zbira podatke o 

matematičnem in naravoslovnem kurikulumu posamezne države. Izmeri se dejavnike, ki 

lahko vplivajo na pridobivanje znanja. V mednarodnih primerjavah države nato ugotavljajo 

ugodne in neugodne dejavnike svojih šolskih sistemov ter jih s pomočjo rezultatov raziskave 

izboljšujejo. 
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Prva izvedba raziskave TIMSS je leta 1995 potekala v 41 državah, druga leta 1999 v 38 

državah, tretja leta 2003 v 50 državah, četrta leta 2007 v 62 državah. Marca leta 2011 je 

potekala peta raziskava TIMSS, v kateri je sodelovalo 70 držav. 

Raziskava TIMSS je leta 1995 znanje izmerila med učenci tretjega, četrtega, sedmega in 

osmega leta šolanja. Druga raziskava TIMSS je v letu 1999 ponovila merjenje znanja in 

stališč učencev v osmem letu šolanja. 

Rezultati raziskave so pokazali trende v znanju populacije, ki je bila zajeta v raziskavi leta 

1995 v svojem četrtem letu šolanja in je bila v letu 1999 v osmem letu šolanja. Vendar pa leta 

1999 niso bili v raziskavo vključeni učenci četrtih razredov, zato teh rezultatov ni mogoče 

primerjati z rezultati let 1995 in 2005. 

Tretja raziskava TIMSS je v letu 2003 izmerila znanje in stališča učencev v četrtem in osmem 

letu šolanja. Ugotavljali so trende v znanju med leti 1995–1999–2003 za starejše učence in 

med leti 1995 in 2003 za mlajše učence. Dodaten izziv raziskave v Sloveniji je bila tudi 

primerjava rezultatov devetletne in osemletne osnovne šole. Primerjave te vrste so bile 

mogoče zaradi prilagojenega vzorčenja in dodatne vključitve mešane skupine učencev starega 

osemletnega in novega devetletnega šolanja v raziskavo (Svetlik, Japelj Pavešić, Kozina, 

Rožman, Šteblaj, 2008) . 

 

Raziskava TIMSS se izvaja v štiriletnih ciklih. V vsakem ciklu se določi poseben TIMSS 

kurikulum, oziroma seznam znanj, ki jih testi merijo. V ta namen strokovnjaki sestavijo 

naloge, te pa se pred raziskavo poskusno preverijo na reprezentativnem vzorcu. V tretjem letu 

raziskave se opravi glavno merjenje znanja na šolah, četrto leto pa se izvajajo analize 

podatkov in pripravi poročila. Letnica ob imenu raziskave TIMSS je določena z letom glavne 

raziskave na šolah (Kaj je TIMSS, 2010). 

Naloge TIMSS so od leta 2003 sestavljene s poudarkom na vpogledu v sposobnosti reševanja 

problemov ter analitičnih sposobnosti in veščin učencev. V fazi razvoja rešuje naloge TIMSS 

v vsaki državi reprezentativni vzorec učencev. Veliko pozornosti je posvečene strogim 

standardom: izbira vzorca učencev, preverjanje prevodov, priprava nalog, reševanje testov, 

točkovanje, konsistentnost podatkovnih zbirk in uvajanje podatkov v uporabo za sekundarne 

analize. 

Naloge TIMSS se iz leta v leto izpopolnjujejo. Strokovnjaki jih na podlagi rezultatov in analiz 

posodabljajo in prenavljajo ter nadgrajujejo kurikularna izhodišča za matematiko in 
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naravoslovje. Kurikularni model TIMSS ima tri ravni (Slika: 1): načrtovani, izvedeni in 

doseženi kurikulum. Ravni zaporedoma zajemajo: 

 

• vsebine, za katere matematični in naravoslovni strokovnjaki načrtujejo, da se jih 

učenci naučijo, in navodila kako bi moral biti organiziran izobraževalni sistem, da 

bi omogočil učinkovito učenje načrtovanih vsebin. 

• kaj se dejansko v učilnicah poučuje, kdo poučuje in kako. 

• kaj so se učenci naučili in kaj mislijo o obravnavanih predmetih. 

 

 

Slika 1: Kurikularni model TIMSS (Šetinc, Japelj, Trobec, 1997) 

 

Znanje matematike in naravoslovja se preverja dvakrat, in sicer v četrtem in osmem razredu 

devetletne osnovne šole. Zanimivo je, da se poučevanje predmeta naravoslovja in njegovih 

vsebinskih tem po državah, ki sodelujejo v raziskavi, razlikuje. V nekaterih državah je 

naravoslovje en sam predmet, v nekaterih je ločen na posamezne predmete (biologija, kemija, 

fizika), določene vsebine, ki so zajete v nalogah TIMSS, pa so obravnavane pri drugih šolskih 

predmetih (npr. geografija, zdravstvena vzgoja in drugo). 

 

Naloge so razdeljene v štiri vsebinske sklope. Obsežnost sklopov je pri posameznih letih 

raziskave približno enaka (Preglednica 1). V določenih letih (npr. 1995) je bil vključen tudi 

vsebinski sklop znanost o okolju, kar znaša 10–14 % vseh nalog naravoslovja, vendar je ta 

sklop vključen med ostale štiri vsebinske sklope. 

 

Vsebinski sklop (%) 1995 1999 2003 2007 2011 

Veda o Zemlji 16 17 16 20 20 

Biologija 30 28 29 35 35 

Fizika 30 28 24 25 25 
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Kemija 14 15 16 20 20 

Preglednica 1: Delež vsebinskega sklopa v nalogah TIMSS posameznega leta raziskave 
(Šetinc, Japelj, Trobec, 1997, Japelj Pavešić, Svetlik, 2005) 

 

Iz preglednice (Preglednica 1) je razvidno, da se število nalog vede o Zemlji, biologije in 

kemije povečuje, število nalog fizike pa zmanjšuje. Skupno število nalog se z leti povečuje. V 

povprečju je največ nalog z biološkega področja, sledi fizika, najmanj pa je nalog iz področja 

kemije in  ved o Zemlji. 

 

2.2 Raziskava TIMSS 2007 
 

Raziskava TIMSS 2007 je bila izvedena v dveh delih: predhodna raziskava v letih 2005 do 

2006 in glavna raziskava v letih 2007 do 2008. V predhodni raziskavi je bilo vključenih 

manjše število šol, ki pa kasneje v glavni raziskavi niso sodelovale. Namen predhodne 

raziskave je preizkus testnih postopkov in izvedbe raziskave, predvsem pa preverjanje nabora 

nalog in vprašanj, ki so kasneje vključena v glavno raziskavo. 

V glavni raziskavi je sodelovalo 62 držav, med njimi tudi Slovenija s stooseminštiridesetimi 

osnovnimi šolami. Na izbranih šolah so s pomočjo računalniškega programa naključno 

vzorčili oddelke učencev, ki so sodelovali v raziskavi. Sodelovalo je 260 oddelkov osmih 

razredov s 5025 učenci, 1287 učitelji matematike in naravoslovja in 148 ravnatelji izbranih 

šol. V raziskavi niso sodelovali učenci brez soglasja staršev, učenci s posebnimi potrebami 

(zaradi posebnih potreb niso dosegali ciljev pouka) in učenci, ki ne govorijo dobro slovensko 

(Svetlik, Japelj Pavešić, Kozina, Rožman, Šteblaj, 2008) . 

 

Nabor vsebin, ki so bile zajete v preizkusih, je nastal na podlagi mednarodne analize 

nacionalnih kurikulov. V preizkuse so bile zajete le vsebine, ki so zajete v učnih načrtih v več 

kot treh četrtinah sodelujočih držav. Po merjenju znanja vsaka država še naknadno opravi 

kurikularno analizo pokritosti vsebin preizkusa znanja v učnem načrtu. Učitelji tudi sporočijo, 

do kolikšne mere so vsebine v preizkusih obravnavali v šoli. 

Preizkusi znanja so bili sestavljeni po matrični metodi, kar pomeni, da je veliko število nalog 

razporejenih v večje število različnih zvezkov. Vsak učenec reši le en testni zvezek, vendar je 

bilo mogoče s posebno metodo na osnovi reševanja enega zvezka izračunati, kako uspešen je 

bil učenec pri vseh nalogah preizkusa. Vsak zvezek je vseboval matematične in naravoslovne 

naloge, zato so učenci pridobili podatke o doseženih točkah pri matematiki in naravoslovju. Iz 
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uspešnosti reševanja posamezne naloge je mogoče sklepati o znanju učenca o izbrani vsebini, 

ki je obravnavana v nalogi. V raziskavi je bilo uporabljenih 185 nalog, kar polovica teh je 

dostopna javnosti v obliki zbirke nalog TIMSS 2007. 

Po analizi nalog raziskave 2003 je polovica nalog ostala enaka, drugi del nalog pa je bil 

sestavljen na novo. 

Naloge so, kot že prej omenjeno, sestavljene iz dveh oblik vprašanj: izbirna in odprta 

vprašanja. 

 

Izbirna vprašanja 

 

Ta vrsta vprašanj nudi učencem štiri možne odgovore, le eden med njimi pa je pravilen. 

Omogoča preverjanje kognitivne ravni znanja, vendar pa učenca ovira pri razlagi in 

utemeljevanju obkroženega odgovora. Učenec nima možnosti pojasniti zakaj se je odločil za 

določen odgovor. Zaradi omejitve naloge ta vrsta ne omogoča preverjanja razumevanja 

učenca. Vprašanja so napisana preprosto in neposredno, brez nepomembnih dodatkov. 

Nepravilni odgovori so zapisani tako, da ne zavajajo učencev. 

Vsak pravilni odgovor naloge je točkovan z eno točko in predstavlja polovico skupnega 

števila točk. 

 

Odprta vprašanja 

 

Ta vrsta vprašanj ne predvideva pripravljenih odgovorov, temveč jih mora učenec zapisati in 

razložiti. S tem preverimo učenčevo razumevanje vsebine, saj odgovori zahtevajo 

pojasnjevanje in razlago. 

Pravilni odgovori se točkujejo glede na zahtevnost vprašanja od ene do dveh točk. Naloge s 

sklepanjem so vredne od tri do šest točk. Točkovno so določeni tudi delni odgovori. 

Za enotno vrednotenje je izrednega pomena »ocenjevalni vodnik«, v katerem so zapisana 

navodila za vrednotenje odgovorov za naloge z odprtimi vprašanji. Navodila vsebujejo 

bistvene značilnosti popolnoma ustreznih odgovorov ter navajajo vse možne pravilne 

odgovore. Vsebujejo tudi opise delnih rešitev, ki nastanejo kot posledica delnega razumevanja 

ali rutinskih napak. 

Vrednotenje nalog je zasnovano tako, da omogoča vsebinsko analizo napačnih razumevanj in 

običajnih napak učencev na mednarodni ravni. Odgovorom se pri vrednotenju ne določa 

števila doseženih točk, pač pa se jih razvrsti v skupine podobnih rešitev. V eno skupino se 
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združijo na primer nepravilni odgovori zaradi računske napake pri sicer pravilno izbrani 

formuli ali pa nepravilni odgovori zaradi nepravilno izbrane formule. S takšnim vrednotenjem 

je natančno določeno, katero znanje mora učenec pokazati za vsako popolno rešitev. 

Nepopolne rešitve niso deležne sorazmernega števila točk glede na opravljeno pot do rešitve, 

pač pa se opazuje dosežene in prikazane delne rezultate. Če za nalogo obstajajo pričakovani 

običajni nepravilni odgovori, so samostojno navedeni, sicer pa razlike med nepravilnimi 

odgovori niso posebej poudarjene. Pravila za vrednotenje za vsako nalogo torej opisujejo 

različne vrste pravilnih rešitev, in če obstajajo, tudi delno pravilnih in nepravilnih. Pri 

vrednotenju odgovorov učencev je poudarek na učenčevem izkazovanju razumevanja 

preverjene teme, ne pa na slovnični pravilnosti zapisanih odgovorov. Ocenjevalna pravila 

jasno določajo, kaj mora vsebovati zapisan odgovor, da ga označimo za pravilnega. Vsak 

napačen ponujen odgovor skriva v sebi napako, ki jo učitelji zlahka samostojno prepoznajo 

(Japelj Pavešić, Svetlik, 75–77). 

Naloge TIMSS 2007 imajo poseben poudarek na nalogah, ki za reševanje zahtevajo sklepanje, 

ter nalogah z več povezanimi problemi, saj lahko z njimi preverimo učenčeve sposobnosti 

mišljenja in razmišljanja na kognitivnem področju sklepanja. 

Da bi pridobili podrobnosti o okoliščinah pridobivanja znanja in dejavnikih, ki na znanje 

vplivajo, so v raziskavi TIMSS uporabljeni tudi vprašalniki, ki so usmerjeni na tri ciljne 

skupine: izbrani učenci, njihovi učitelji in ravnatelji. 

Vprašalnik za učence je sestavljen iz sklopov vprašanj: (1) o učencu in njegovem domačem 

okolju (spol, starost, število knjig doma, izobrazba staršev, jezik, ki ga doma govorijo, 

posedovanje materialnih dobrin, želja učenca po lastnem izobraževanju), (2) o predmetih 

biologiji, kemiji, geografiji in fiziki v šoli (stališča do učenja in znanja biologije, kemije, 

geografije in fizike, pogostost različnih aktivnosti pri prej omenjenih predmetih), (3) o 

uporabi računalnika in računalniški pismenosti (pogostost, način in namen uporabe 

računalnika), (4) o šoli (stališča do šole, pogostost nasilja v šoli), (5) o izvenšolskih 

dejavnostih (dnevni čas gledanja televizije, čas igranja računalniških iger, čas za druženje s 

prijatelji, količina domačih opravil, opravljanje dela za plačilo, ukvarjanje s športom, uporaba 

medmrežja, pisanje domačih nalog in ukvarjanje z glasbo). 

Vprašalniki za učitelje so razdeljeni na dva dela: splošni del s podatki o učitelju, njegovi 

izobrazbi in stališčih do poučevanja, ter poseben del, kjer so zbrana vprašanja o načinu 

poučevanja in dela v razredu). 

Vprašalnik za ravnatelje vsebuje vprašanja o šoli, šolski klimi, razporeditvi ravnateljevega 

dela, različnih načinih vključevanja staršev v delo šole, poteku pouka v razredih, vključenih v 
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raziskavo TIMSS, učiteljih, problematičnem vedenju učencev ter o sredstvih in tehnologiji, ki 

jo ima šola na razpolago (Svetlik, Japelj Pavešić, Kozina, Rožman, Šteblaj, 2008). 

 

Raziskava TIMSS sledi modelu, ki se je izkazal kot dober temelj raziskovanja v mnogih 

raziskavah IEA. Model je prikazan na sliki 2. 
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Slika 2: Model raziskave TIMSS (Šetinc, Japelj, Trobec, 1997) 

 
Model temelji na primerjavi različnih ravni izobraževalnega sistema in upošteva njihove 

medsebojne povezave. Na ravni sistema obravnava vsebine in cilje načrtovanega kurikuluma, 

ki preide skozi delovanje šole in njenih ciljev v razred pred učence kot izvedeni kurikulum, 
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obogaten z učiteljevimi učnimi cilji. Pri študiju končnega učinka kurikuluma se običajno 

poskuša pojasniti, kakšna so bila pričakovanja o znanju učencev. Raven države je tesno 

povezana z ravnjo razreda še preko učitelja, ki od države prejme izobrazbo za svoj poklic, in z 

ravnjo šole, kjer na delo učitelja vpliva šola kot organizirano delovno okolje. Učitelj opravlja 

svoje delo v skladu s svojimi pedagoškimi prepričanji, znanjem in izkušnjami, kar vpliva na 

način poučevanja in na končno obliko izvedenega kurikuluma. Hkrati z učiteljem učenci kot 

posamezniki in kot skupnost – razred, sodelujejo pri oblikovanju dela v razredu s svojimi 

stališči, pričakovanji in sposobnostmi, ki so posledica lastnosti življenja učencev doma v 

družini. Dosežki na preizkusu TIMSS so tako neposredna posledica vplivov osebnega 

življenja učenca in izvedenega kurikuluma z vsem ozadjem vplivov vseh štirih ravni 

izobraževanja (sistem – vsebine in cilji načrtovanega kurikuluma, šola, razred in učenec). 

 

2.3 Vsebinski sklopi raziskave 
 

V raziskavi TIMSS je preverjanje znanja razdeljeno na dva dela, in sicer na vsebinski sklop 

raziskave in na posamezne kognitivne ravni, ki jih z nalogami merimo. Vsebinska področja 

označujejo določeno vsebino, ki je obravnavana v posameznih nalogah s katerimi 

ugotavljamo znanje učencev. 

Ker vsebinska področja niso skladna s strukturo poučevanja naravoslovja v vseh državah, so 

cilji opredeljeni s pojmi, ki niso nujno vezani na naravoslovje, ampak se povezujejo tudi z 

drugimi predmeti (Japelj Pavešić, Svetlik, 2005). 

 

Biologija 

Biologija vključuje znanje o zgradbi, življenjskih procesih, raznolikosti in medsebojni 

odvisnosti živih organizmov. 

Od učencev 8. razredov je pričakovati, da bodo poznali značilnosti, ki določajo glavne 

taksonomske skupine, in da bodo znali razvrščati organizme na podlagi teh značilnosti. 

Učenci naj bi bili sposobni določiti, kje v človeškem telesu so organi, in povezati zgradbo ter 

funkcijo organov ter organskih sistemov z osnovnimi biološkimi procesi. 

Učenci 8. razreda naj bi imeli osnovno razumevanje celic in njihovih funkcij. Znali naj bi 

opisati in določiti zgradbo celic glede na njihovo funkcijo in jo povezati z njo. Sposobni naj bi 

bili razložiti, kako so posamezni biološki procesi, na primer fotosinteza ali respiracija oziroma 

dihanje, nujni za ohranitev življenja. 
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Od učencev pričakujemo, da znajo razlikovati med rastjo in razvojem različnih organizmov. S 

pomočjo bioloških procesov na celični ravni naj bi znali primerjati spolno in nespolno 

razmnoževanje, vključno s poznavanjem dednosti kot prenosa dednega materiala s staršev na 

potomce. 

Osmošolci naj bi pokazali tudi nekaj znanja o raznolikosti, prilagajanju in naravni selekciji 

med organizmi. Od učencev pričakujemo, da bodo začeli razumevati populacije in delovne 

definicije moderne vrste v okviru podobnosti po lastnostih in sposobnosti razmnoževanja v 

populaciji določenih organizmov. Bolje naj bi povezovali raznolikosti in značilnosti s 

preživetjem ali izumrtjem (Japelj Pavešić, Svetlik, 2005). 

 

Kemija 

Osmošolci bi morali znati razvrstiti snovi na osnovi opaznih fizikalnih lastnosti in vedeti, da 

snovi lahko razvrstijo v skupine glede na kemijske in fizikalne lastnosti. Razlikovati morajo 

med elementi, spojinami in zmesmi. Učenci naj bi imeli tudi začetno znanje o atomski in 

molekularni zgradbi snovi. 

Učenci 8. razreda bi morali dobro poznati lastnosti snovi. Opisati morajo metode za ločevanje 

zmesi na osnovi njihovih fizikalnih lastnosti, opisati raztopine in prepoznati dejavnike, ki 

vplivajo na raztapljanje snovi. Učenci naj bi imeli znanje o nekaterih lastnostih kovin in vode 

ter bili sposobni primerjati lastnosti kislin in baz. 

Na področju kemijskih sprememb bi morali prepoznati razliko med fizikalnimi in kemijskimi 

spremembami in izkazati osnovno znanje o ohranjanju snovi med temi spremembami. 

Prepoznati bi morali tudi vsakdanje reakcije, pri katerih se toplota sprošča ali veže. Pokazali 

naj bi še pomen kisika pri rjavenju, koroziji in gorenju ter relativno nagnjenost vsakdanjih 

snovi k tem reakcijam (Japelj Pavešić, Svetlik, 2005). 

 

Fizika 

Učenci osmih razredov naj bi bili sposobni opisati procese, ki so povezani s spremembo stanj 

in začeti povezovati stanja snovi z razdaljo in gibanjem med delci. Pokazati bi morali znanje, 

da se masa skozi fizikalne procese ohranja. Pojmi, povezani s spremembami energije, toplote 

in temperature, so tudi del TIMSS preverjanja v 8. razredu. Od učencev se pričakuje, da bodo 

znali opisati različne oblike energije, preproste spremembe energije ter uporabiti princip o 

ohranjanju celotne energije v praktičnih situacijah. Sposobni naj bi bili prepoznati toploto kot 

prenos energije ter povezati temperaturo z gibanjem oziroma hitrostjo delcev. 
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Od osmošolcev se pričakuje poznavanje nekaterih osnovnih lastnosti svetlobe in njenega 

medsebojnega delovanja s snovjo. Uporabljati naj bi znali preprosto geometrijsko optiko za 

reševanje praktičnih problemov ter povezali zgled in barvo predmetov z lastnostmi svetlobe. 

Prav tako se od njih pričakuje, da prepoznajo nekatere značilnosti in lastnosti zvoka. 

Preverjanje učenčevega znanja na področju elektrike in magnetizma vključuje električni tok v 

celotnem električnem krogu, preproste diagrame o električnem toku ter odnos med 

električnim tokom in električno napetostjo v električnem krogu. Opisati naj bi znali tudi 

lastnosti, sile in uporabo trajnih magnetov in elektromagnetov. 

Od učencev se pričakuje, da znajo opisati vrste sil ter znajo napovedati spremembe v gibanju 

predmeta glede na sile, ki delujejo na ta predmet. Učenci naj bi pokazali tudi razumevanje 

gostote in tlaka, kadar sta povezana z vsakdanjimi fizikalnimi pojavi, vendar pa bolj 

poglobljeno znanje na tem področju ni pričakovano. Učenci naj bi imeli osnovno znanje o 

delu in enostavnih strojih (Japelj Pavešić, Svetlik, 2005). 

 

Veda o Zemlji 

Od osmošolcev se pričakujejo splošna znanja o zgradbi in fizikalnih lastnostih Zemlje. Imeti 

morajo znanja o zgradbi in fizikalnih lastnostih zemeljske skorje, plašča in jedra. Poleg tega 

naj bi znali opisati tudi razporeditev vode na Zemlji, vključno s primerjavami glede na 

fizikalno stanje, sestavo ter gibanje vode. Njihovo znanje o atmosferi naj bi vključevalo 

glavne sestavine zraka ter spremembe v atmosferskih pogojih glede na višino. 

Na področju zemeljskih procesov, ciklov in zgodovine naj bi učenci podali razlage na osnovi 

ciklov in vzorcev. Z besedami ali diagrami morajo znati opisati kamninski in vodni cikel. 

Pričakuje se, da imajo občutek za časovni razpon razvoja Zemlje ter da znajo opisati nekatere 

fizikalne procese in geološke dogodke, ki so se na Zemlji zgodili pred milijoni let. 

Od učencev se pričakuje, da znajo pojasniti in uporabljati podatke ali karte, povezane z 

globalnimi in lokalnimi dejavniki, ki vplivajo na vremenske vzorce. Znati morajo tudi 

razlikovati med dnevnimi vremenskimi spremembami in splošno klimo v različnih regijah 

sveta. 

Učenci naj bi znali uporabiti znanje o zemeljskih virih, njihovi uporabi in ohranjanju ter najti 

primere obnovljivih in neobnovljivih virov. Opisali naj bi metode za ohranjanje in recikliranje 

virov ter povezali učinke človekovega kmetovanja in rabe tal ter zemeljskih virov na Zemljo 

ter opisali dejavnike, ki vplivajo na oskrbo in potrebo po pitni vodi. 

Od osmošolcev pričakujemo razumevanje sončnega sistema z razumevanjem relativnih 

razdalj, velikosti in gibanja Sonca, planetov ter njihovih lun. Seznanjeni bi morali biti tudi s 
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tem, kako so pojavi na Zemlji povezani z gibanjem teles v sončnem sistemu. Učenci naj bi 

znali tudi primerjati fizikalne lastnosti Zemlje, Lune in drugih planetov (Japelj Pavešić, 

Svetlik, 2005). 

 

2.4 Kognitivne ravni znanja 
 

Za opredelitev ravni in vrst znanja lahko uporabljamo različne taksonomije. Med najbolj 

razširjenimi sta Bloomova in Marzanova taksonomija. Poznamo pa še Gagnejevo (Cotič, 

Žakelj, 2004) in solo taksonomijo (Marentič, Požarnik, 2000). Zanimivo pa je, da ima tudi 

TIMSS svojo taksonomijo. Po raziskavi TIMSS kognitivna področja določajo niz vedenj, ki 

jih pričakujemo od učencev, ko se ti ukvarjajo z naravoslovnimi nalogami TIMSS. 

 

Bloomova taksonomija znanj je najbolj razširjena in jo je izdelala skupina strokovnjakov z 

namenom, da bi preprečila kopičenje izpitnih vprašanj »nižje ravni«. Taksonomija pomaga, 

da se strokovnjaki o posameznih vprašanjih lažje sporazumevajo, uravnavala pa naj bi tudi 

načrtovanje in izvajanje pouka. Vsebuje šest stopenj (poznavanje, razumevanje, uporaba, 

analiza, sinteza in vrednotenje), vendar pogosto zadostuje tristopenjska klasifikacija (znanje, 

razumevanje in uporaba). Ti cilji so razvrščeni hierarhično od nižjih proti višjim stopnjam, 

tako da običajno višja stopnja obsega tudi nižje (npr. ne moreš rešiti problema, ki terja 

uporabo, če nimaš ustreznega in dobro razumljenega znanja) (Marentič-Požarnik, Peklaj, 

2002). 

 

Po Gagnejevi klasifikaciji so vrste znanja med seboj povezane. Pri uporabi nikoli ne 

uporabimo le na primer proceduralnega ali problemskega znanja, temveč prepletemo eno in 

drugo znanje. Vrste znanja so (Cotič, Žakelj, 2004, str. 182–191): 

• osnovno in konceptualno znanje (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev) 

• proceduralno znanje (poznavanje in uporaba enostavnih ter kompleksnih postopkov) 

• problemsko znanje (reševanje in raziskovanje problemov). 

 

Marzanova taksonomija deli znanja na vsebinska in procesna (Rutar Ilc, 2003). Vsebinska 

znanja so predmetno specifična, procesna pa vsem predmetom skupna. Tudi do vsebin naj bi 

učenci v čim večji meri prihajali s pomočjo procesov. Pri tem je odločilno, da učenja ne 

pojmujemo le kot privzemanje gotovih, vnaprej pripravljenih vsebin, ampak kot postopno 
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izgrajevanje le-teh. To pomeni, da naj bi učenci do vsebin (podatkov, formul, definicij, razlag, 

interpretacij …) v čim večji meri prišli sami v procesu učenja (izkušnje, odkrivanja, 

eksperimentiranja) s pomočjo (miselnih) procesov in veščin (primerjanja, klasificiranja, 

sklepanja, abstrahiranja, analiziranja perspektiv …) in da naj bi spoznanja organizirali okrog 

konceptov; zato morajo vsebine nujno povezovati s procesi in to tako pri samem osvajanju kot 

pri nadgradnji, razširjanju, izpopolnjevanju in uporabi. 

Miselni procesi, veščine in spretnosti vključujejo kompleksno razmišljanje; to je primerjanje, 

razvrščanje, sklepanje z indukcijo in dedukcijo, utemeljevanje, abstrahiranje, analiziranje 

perspektiv, odločanje, preiskovanje, reševanje problemov, eksperimentalno raziskovanje, 

analiza napak, inovacije in drugo. 

Delo z viri vključuje zbiranje, analizo, interpretiranje, sintezo, presojo, uporabnost in 

vrednotenje. 

Predstavljanje idej pomeni sposobnost jasnega izražanja, učinkovitost komuniciranja z 

občinstvom in na različne načine, kar se navezuje na ustvarjanje kakovostnih izdelkov itd. 

Sodelovanje za prizadevanje za skupne cilje, uporabo veščin, povezovanje različnih vlog v 

skupini in drugo. 

 

Solo taksonomija temelji na bolj celostni oceni ravni razumevanja, uporabna pa je pri 

ocenjevanju kakovosti učenčevih odgovorov na odprta vprašanja (Marentič Požarnik, 2000). 

Stopnje taksonomije so: 

• Predstrukturna stopnja–pripravljalna stopnja–učenec še ne pokaže pravega znanja. 

• Enostrukturna stopnja–učenec upošteva en vidik. 

• Večstrukturna stopnja–učenec pozna več vidikov, vendar jih še ne zna povezati in 

pravilno razložiti. 

• Odnosna stopnja–učenec poveže pomembne vidike, vendar le za dano situacijo. 

• Abstraktna stopnja–učenec poveže in razume razne vidike, zna pa jih tudi prenesti na 

druge situacije, ker razume princip ali zakonitosti na abstraktni ravni. 

 

Naloge TIMSS so opredeljene s posebno taksonomijo TIMSS tako, da so razdeljene na tri 

kognitivna področja in sicer poznavanje, uporabo in sklepanje. Pri nalogah za starejše učence 

je poudarek predvsem na sklepanju. 
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Naloge so razdeljene tako, da je 30 % nalog na ravni poznavanja, 35 % na ravni uporabe in 35 

% pa na najvišji kognitivni ravni sklepanja. Ta taksonomija je podrobneje pojasnjena v prilogi 

(Priloga 2). 

Pri vseh treh kognitivnih ravneh je v ospredju pojmovno razumevanje. 

 

2.5 Pojmi in pojmovanje 
 

Pojem je miselna tvorba, določena z bistvenimi lastnostmi, značilnostmi konkretnega ali 

abstraktnega predmeta torej vsaka stvar, ki jo je mogoče določiti z lastnostmi in je konkretna 

ali abstraktna. Večina ljudi ob vprašanju, kaj je pojem, navaja le abstraktne pojme, kot so 

ljubezen, svoboda, demokracija in podobno. Le redki navedejo tudi konkretne pojme, kot so 

jezero, pohištvo, svet in drugo. Skoraj vsaka beseda v našem sporazumevanju označuje 

pojem, izjema so le lastna imena (SSKJ, 2008, Marentič-Požarnik, 2000). 

Po Krnelu (1991) je učenje naravoslovja dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in 

tvorjenja novih pojmov. Po teoriji konstruktivizma se novi pojmi, ki nastajajo iz izkušenj 

doživljanja okolice, vežejo na obstoječo pojmovno strukturo, seveda če je ta tako zasnovana, 

da je mogoče za nov pojem najti ustrezno povezavo. Ta proces označujemo kot asimilacijo. 

Pri popolnoma novih izkušnjah pa na novo nastali pojmi povzroče rekonstrukcijo celotnega 

sistema znanja. V tem primeru govorimo o akomodaciji. 

 

Po Krnelu (1993) ločimo glede na zunanje okoliščine, ki vodijo do pojmovnih sprememb, tri 

osnovne vrste pojmov: intuitivne, napačne (angleško: misconceptions) in znanstvene pojme. 

Intuitivni pojmi nastajajo z osebno razlago izkušenj. Značilno zanje je, da so konkretni in 

nastajajo spontano iz potrebe po lastni razlagi pojavov. Uporabljamo jih pri praktičnem 

ravnanju (Krnel, 1993). 

Značilnost intuitivnih pojmov je njihova nenatančna opredelitev in večja pomenska širina, kot 

jo imajo znanstveni pojmi. Intuitivni pojem mase na primer pogosto zajema tudi pojme 

prostornina, gostota in tlak. Zrak pogosto pomeni mnogo več kot le zmes plinov. Predstavlja 

lahko tudi medij za prenos sil, katerih izvor je oddaljen: gravitacija, magnetno polje, sevanje 

toplote (Driver, Guesne, Tiberghien, 1989, navedeno po Krnelu 1993). 

Med napačnimi pojmi (angleško: misconceptions) so po Bar in Travisu (1991) znanstveni 

pojmi, ki niso bili nikoli docela osvojeni in se pojavljajo kot napačni odgovori na preizkusih 

znanja. Driverjeva (1978) postavlja napačne pojme v obdobje šolanja, saj nastajajo z 
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vstopanjem novih podrobnosti in podatkov v obstoječo pojmovno strukturo znanja, ne da bi se 

ta na novo preoblikovala in reorganizirala. Šolarji nove informacije vključijo v svoj pogled na 

svet, vendar se sam pogled na svet pri tem ne spremeni. Tudi napačni pojmi se povezujejo v 

strukturo tako kot ustrezni znanstveni pojmi. Podobno kot intuitivni pojmi se tudi napačni 

pojmi zdijo smiselni, ker niso v nasprotju z ostalo pojmovno strukturo. Prav zaradi tega jih je 

težje odpraviti. 

V tretji skupini so znanstveni (angleško: scientific conceptions) pojmi, ki so povezani z 

razumevanjem strokovnih naravoslovnih pojmov. Znanstveni pojmi se pojavljajo v različnih 

pomenih, odvisno od razvoja. Martin, Klass in Brouwer (1990) ločijo znanstvene pojme glede 

na stopnjo predelave in razlikujejo osebno, privatno in javno znanost. 

 

Najprej se razvijejo intuitivni pojmi, nato napačni in nazadnje znanstveni pojmi. Zakonitosti 

zaporedja pa ni v prehajanju iz ene pojmovne strukture v drugo. Iz intuitivnih in napačnih 

pojmov lahko nastajajo znanstveni pojmi z razumevanjem ob ustreznih strategijah učenja, 

vendar mnogokrat intuitivni in znanstveni pojmi različnih področij soobstajajo (Krnel, 1993). 

Konstrukcija znanja se prične zelo zgodaj v razvoju. Otroci, ki so izpostavljeni novim 

izkušnjam, si morajo za svoje uspešno vključevanje v okolje te izkušnje tudi ustrezno 

razložiti. To izhaja iz človeške naravne, da posameznik sam oblikuje znanje, s katerim si 

razlaga dogodke na najboljši mogoč način, kar pa je odvisno od okoliščin. Če posamezniku 

pri tem pomagamo, je pot do ustreznega razumevanja krajša in lažja. Brez ustrezne in 

pravočasne pomoči ostanejo ti pri lastnih intuitivnih ali napačnih pojmih, saj vseh enostavno 

ni mogoče preveriti. Kako so napačni pojmi odporni na spremembe, dokazujejo raziskave 

napačnih pojmovanj tudi pri raziskovanju in izobraževanju odraslih oseb (Gil-Perez, 

Carrascosa, 1990). 

Ne glede na to, ali se bodo otroci naravoslovnih vsebin in pojmov učili ali ne, bodo sami 

razvijali teorije in konstruirali pojme. Ideje, nastale s slučajnim opazovanjem ali brez pošteno 

opravljenega poskusa, ki temeljijo le na govoricah, so osnova za naivno, neznanstveno in 

napačno razumevanje in sprejemanje sveta in sestavljajo dobršni del neproduktivnih razlag in 

verovanj. V razvijajočih se družbah, ki temeljijo na hitrem razvoju znanosti in tehnologij, je 

pomembno usmerjanje mladih v naravoslovje tudi zaradi tega, ker vrsto poklicev zajema 

naravoslovna znanja. Harlenova (1985, navedeno po Krnelu 1993) trdi, da se usmerjenost v 

naravoslovje vzpostavi prej kot usmerjenost v druge dejavnosti, to je med enajstim in 

dvanajstim letom. Ker je tudi pri nas premalo začetnega naravoslovja za razvijanje osnovnih 

pojmov in znanstvenih pristopov, nastane pogosto pri srečanju z vsebinami kemije, fizike in 
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biologije, kratek stik. Vsebine so preveč abstraktne, otroci ne najdejo povezav med svojimi 

intuitivnimi ali napačnimi pojmi in novimi vsebinami in pojmi, pojavi se zmeda in zavračanje 

naravoslovja. To pa vpliva tudi na odločanje o prihodnjem študiju in poklicu (Krnel, 1991). 

Marentič-Požarnikova (1978) pravi, da otrok sicer uporablja določen nabor besed, je pa to 

lahko zavajajoče, saj ni znano, ali te besede tudi razume. Poznavanje pojmov, kot so: 

fotosinteza, klorofil, gostota in podobno, ki jih lahko ustrezno uporabi v stavku ali pozna tudi 

definicijo, še ne pomeni tudi razumevanja. Ko zna otrok  povedati in razložiti nek pojem s 

svojimi besedami ter ga povezovati tudi z drugimi pojmi različnih tematskih vsebin, pomeni, 

da ga razume. 

 

Piaget pravi, da šele takrat, ko neko stvar ali pojem razumemo, lahko uporabljamo tudi znak, 

ki označuje ta pojem (besedo). Tako medsebojno komuniciramo. Nikakor pa jezik sam ne 

razvija logičnega mišljenja. Otrok mora imeti konkretno izkušnjo s pojmom, če naj ga tudi 

razume. V šolah se učenci učijo zahtevne definicije ali nepopolne razlage določenih pojavov 

in dogodkov, ki pa ne sprožijo predstav o njihovem konkretnem pomenu ali načinu 

pojavljanja. Pri reprodukciji takšnih nepopolnih besednih lupin se lahko ''izkažejo'' le učenci z 

dobrimi verbalnimi sposobnostmi in dobrim spominom. Vendar pa površinsko razumevanje 

in kratkotrajno pomnjenje gotovo nista cilj šolanja. Zato je pomembno, na kakšen način 

učitelj uvaja nov pojem, ga definira, razlaga in ocenjuje njegovo razumevanje (Puklek, 1996). 

 

Otroci se z naravnimi pojavi srečajo zelo zgodaj in si jih skušajo razložiti sami. Razvijejo 

prve naivne predstave o padanju predmetov, gibanju planetov, kroženju vode v naravi, o živih 

bitjih in drugih pojavih. S temi naivnimi razlagami pridejo v šolo, kjer se srečajo z 

naravoslovnimi vsebinami. Ker konstruktivistično pojmovanje učenje opredeli z razvijanjem 

in spreminjanjem razumevanja pojmov, ne pa po delih dodano novo znanje ali kar zamenjavo 

otroških naivnih idej z znanstvenimi razlagami, je treba pri zgodnjem naravoslovju iz otroških 

razlag za določeni pojav ali zakonitost postopoma graditi razlage, ki so bližje znanstvenim 

(Glažar, Krnel, 1993). Požarnikova (1978) trdi, da je na nižjih ravneh izobraževanja 

pomembno, da se učenec uči novih pojmov preko modelov, primerov in konkretnih izkušenj. 

Kasneje uporabljamo konkretne besedne opise (z besedami želimo učencu vzbuditi predstave 

v zvezi s predmetom). Na srednješolski in visokošolski ravni pa lahko pojme razlagamo s 

pomočjo abstraktnih definicij, vendar je še vedno pomembno spoznanja ponazoriti tudi na 

konkretnih primerih. 
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Da je pristop, ki ga zagovarjata Glažar in Krnel (1993), uspešen, je treba poznati otroške ideje 

(začetek), znanstvene pojme ali razlage, za katere bi želeli, da jih otroci osvojijo (cilji), in 

učne strategije (pot), ki vodijo od začetka do cilja (Slika 3). 

 

 

Slika 3: Začetek, pot in cilj razvoja razumevanja znanstvenega pojma ali razlage 

 
Začetek je izhodišče, ki izhaja iz otroškega razumevanja pojmov in njihove kognitivne 

opreme. Pot je učna strategija, načrtovano zaporedje postopkov, ki upošteva zahteve starta in 

cilja. Cilj so osvojeni znanstveni pojmi ali razlage, katerih osnova so znanstvene razlage 

določenega pojava. 

 

Po Krnelu (1987) predstavlja pojmovanje (angleško: conceptions) poosebljeno teoretiziranje 

in postavljanje hipotez in izhaja iz predpostavke o edinstveni kognitivni strukturi vsakega 

posameznika. Odraža individualni pogled na svet, zato tak pristop omejuje posploševanje 

raziskav ''posameznih primerov'' (angleško: single case study). 

Pojmovanje (angleško: conceptualisation) je povezano z akcijo (jezikovno ali nejezikovno, 

besedno ali nebesedno), pogosto kot odgovor na zahteve okolja. 

Zelo zgodaj se prične intuitivno pojmovanje. Strike in Posner (1982) na primer navajata, da že 

dojenčki prihajajo na svet s kognitivno ''opremo'', ki jim pomaga skozi ''začetni kaos rojstva'' 

(angleško: blooming buzzing confusion). Gre za zmes lastnih izkušenj in razmišljanj. Tako 

pojmovanje je najbolj trdoživo in odporno proti spremembam. 

 

2.6 Znanje, pomnjenje in pojmovne mape 
 

Znanje 

Znanje je poznavanje dejstev, informacij, vedenj, razgledanost, splošno znanje, razumevanje 

in uporaba (nekaj, kar izvemo oziroma pridobimo, znamo uporabiti v novih situacijah), 

prilagajanje v različnih situacijah, zmožnost reševanja problemov, zmožnost samostojnega in 
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kritičnega razmišljanja, veščine in spretnosti, pa tudi znanje je bogastvo, pogoj za uspešnost 

in uveljavljanje, svoboda, odpiranje novih vrat in podobno (Rutar Ilc, 2003). 

Posameznik lahko pride do znanja le z lastno miselno dejavnostjo in z učenjem. Pečjak in 

Gradišar (2002) v svoji knjigi omenjata štiri pomembne ugotovitve o učenju. Kot prvo 

navajata, da je učenje proces interakcije med tem, kar že vemo, in tem, kar naj bi se naučili. 

Gre torej za interakcijo med predznanjem in novo snovjo oziroma novim znanjem. Če ima 

posameznik več predznanja o določeni snovi, novo snov lažje razume in si jo tudi bolje 

zapomni. Druga ugotovitev je, da je učenje socialni proces. Pri pridobivanju znanja imajo 

pomembno vlogo socialne interakcije in socialna podpora. Skupinsko delo lahko posameznika 

pripelje do višjih ravni znanja kot individualno delo. Tretja ugotovitev pravi, da je učenje 

situacijski proces, kar pomeni, da poteka v določenih okoliščinah. Kot zadnje avtorja 

omenjata, da so najbolj učinkoviti tisti učenci, ki se zavedajo lastnega procesa učenja in 

razumevanja. Učenje je torej tudi metakognitivni proces. 

Sodobne teorije učenja poudarjajo, da ima učenec pri učenju dejavno vlogo. On je tisti, ki 

išče, zbira in predeluje informacije, pridobiva novo znanje in razvija različne spretnosti. 

Takemu učencu lahko pravimo strateški učenec, njegovemu učenju pa strateško učenje 

(Pečjak, Gradišar, 2002). O strateškem učenju lahko govorimo, če posameznik pozna različne 

pristope k učenju (tj. če pozna različne učne strategije), če ima pred seboj jasen cilj (torej ve, 

kaj želi z učenjem doseči) in če je njegovo vedenje naravnano tako, da pripelje do končnega 

cilja. 

Po Weinsteinovi model strateškega učenja vključuje učne spretnosti, motivacijo in 

samoregulacijo. Učenec mora najprej veliko vedeti o učenju ter znati uporabljati učne in 

miselne strategije. Učenec mora uporabljati učne strategije ter se čutiti sposobnega za njihovo 

uporabo. Kot zadnje mora uravnavati lasten učni proces (samoregulacija). Vedeti mora, kako 

končati nalogo v določenem času, kako doseči cilj, spremljati se mora pri napredovanju, k 

učenju pa mora pristopiti sistematično (Pečjak in Gradišar, 2002). 

 

Pri strateškem učenju ne sodelujejo samo kognitivne in metakognitivne sposobnosti, 

enakovredno vlogo imajo tudi motivacijski dejavniki. Marentič-Požarnik (2000) pravi, da je 

učna motivacija vse tisto, kar daje pobude za učenje, ga usmerja ter mu določa njegovo 

intenzivnost, trajanje in kakovost. Pečjak in Gradišar (2002) ugotavljata, da v različnih fazah 

učenja sodelujejo različni motivacijski dejavniki. Ko učenec šele razmišlja o nalogi in se z njo 

seznanja, so za učno motivacijo pomembna tri vprašanja: (1) ali se lahko naučim, (2) ali se 

želim naučiti in (3) zakaj se želim nekaj naučiti. V drugi fazi se učenec loti naloge oziroma 
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učenja. Pri tem se postavi vprašanje, kaj je treba storiti, da se učenec nauči določene vsebine. 

Po končanem učenju učenec še ovrednoti svoje delo. Za učno motivacijo pa je pomembno 

vprašanje, ali sem se nečesa naučil. Če učenec meni, da je bil pri učenju uspešen, to zelo 

spodbudno vpliva na nadaljnje delo. Po Marentič Požarnik je učna taktika najožji pojem, učna 

strategija širši, učni stil pa najširši. 

 

Učna strategija je to specifična kombinacija mentalnih operacij, ki jih nekdo uporablja glede 

na zahteve konkretne učne situacije. Učna strategija je zaporedje ali kombinacija v cilj 

usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede 

na zahteve situacije (Marentič Požarnik, 2000). Skupno definicije učne strategije je to, da gre 

za miselne operacije in procese pri izvajanju neke aktivnosti, naloge. 

Bolj specifična in ožje usmerjena v konkreten cilj je učna taktika, ki predstavlja del širše 

strategije (Marentič Požarnik, 2000). Učni stil je za posameznika značilna kombinacija učnih 

strategij, ki jih ta običajno uporablja v večini učnih situacij (Marentič Požarnik, Magajna, 

Peklaj, 1995). Učni stil v širšem pomenu besede ali učni pristop, vključuje poleg kombinacije 

strategij tudi čustveno-motivacijske sestavine in pojmovanja o učenju. 

 

Pomnenje 

Pomnjenje je proces usvajanja (začetna stopnja pomnjenja), ohranjanja (uvrščanja v 

spominski sistem) in obnavljanja informacij (Slika 4). 

 

 

Slika 4: Shema procesa pomnjenja (Curk, Dogša, Kompare, Stražišar, Vec, 2006) 

 
Z besedo spomin označujemo sposobnost pomnjenja in shranjuje informacije.  

Razumevanje delovanja spomina je pomembno tako za razvijanje teorij o kognitivnem 

razvoju kot za teorijo učenja. Kognitivnim teorijam je najbližji model, po katerem je spomin 

procesor informacij. Tak model je uporaben za razlago človeške in umetne inteligence in 
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opisuje poti informacij, njihovo transformacijo ter priklic za uporabo pri učenju ali reševanju 

problemov (Krnel,1987) (Slika 5). 

 

 

Slika 5: Tristopenjski model spomina  (Curk, Dogša, Kompare, Stražišar, Vec, 2006) 

 
Tristopenjski model opredeli spomin kot trenutni, kratkotrajni in dolgotrajni. Trenutni 

spomin je vrsta spomina, ki za zelo kratek čas shrani informacije v takšni obliki, kot jih 

najprej občutimo. Je prvo skladišče informacij iz okolja in podaljša njihovo razpoložljivost 

tako, da se začetna predelava lahko prične. Njegova vloga je omogočanje povezovanja čutnih 

vtisov v celoto zaznav (glasov v besede, teh v stavke …), v teh trenutkih imamo možnost 

izbrati in organizirati informacije za nadaljnjo obdelavo. Kadar se poveže z dolgotrajnim 

spominom, uspešno prepoznamo grobe oblike. 

Kratkotrajni–delovni spomin je vrsta spomina, v katerem se izbrana informacija, na katero 

smo pozorni, spremeni tako, da dobi pomen, in v tako obliko, ki jo bomo pozneje lahko 

priklicali. Ne ohranimo vseh informacij tako kot v senzornem zapisu, ampak le tiste, ki si jih 

hočemo zapomniti. Obdeluje gradivo, ki prihaja iz trenutnega spomina, in tisto iz 

dolgotrajnega. V kratkotrajnem spominu dobi informacija pomen, ko se poveže z izkušnjami 

iz dolgotrajnega. Omogoča obdelovanje in organiziranje informacij v obliko, ki jo bomo 

lahko pozneje priklicali. Je orodje mišljenja s katerim rešujemo probleme, saj v njem 

ohranjamo hkrati dele problema in podatke iz dolgotrajnega spomina ter jih povezujemo. 

Dolgotrajni spomin je vrsta spomina, v katerem so shranjene naše izkušnje, dogodki, 

informacije, veščine, čustva, predstave, pomeni, besede, kategorije, pravila, sodbe itd., ki so 

med seboj povezani in dobro organizirani, kar omogoča njihovo obnovo. Informacije se lahko 

ohranjajo do konca življenja, obseg pa je neomejen. Razlikujemo tri vrste dolgotrajnega 

spomina. Predstavni spomin je proces čutne vrste, ki nastaja brez neposrednih dražljajev iz 
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okolja le to je lahko spominsko ali domišljijsko, ter je močno povezano z zaznavanjem, saj pri 

obeh delujejo iste možganske strukture. 

Deklarativni spomin obsega informacije, ki jih lahko opišemo ali sporočimo. Vsebuje 

epizodični spomin to je dogodke v življenju v zaporedju, kot so se dogajali, skupaj s čutnimi 

vtisi in spremljajočimi čustvi. Poznamo čutni, predstavni in čustveni spomin in semantični 

spomin (spomin pomenov besed oz. pojmov, ki jih besede označujejo. Semantični spomin 

vsebuje dejstva, pojme in odnose med njimi, ki so povezani med seboj v pojmovne mreže. 

Proceduralni spomin je spomin na to, kako stvari delamo. Gre za učenje postopka. Da se 

naučimo teh veščin, potrebujemo precej časa, vendar nam dolgo ostanejo v spominu (Curk, 

Dogša, Kompare, Stražišar, Vec, 2006) (Preglednica 2). 

 

 Trenutni spomin Kratkotrajni spomin Dolgotrajni spomin 

Shranjevanje 
Posnetek vidnih, slušnih, tipnih .. 

informacij 

Vidno, slušno, kinestetično, 

pomensko 

Organizirane pomenske mreže, 

epizode, predstave 

Obseg Velik 

5–9 pomenskih enot, razširimo z 

združevanjem in preurejanjem 

zaporedja enot 

Teoretično neomejen 

Trajanje Nekaj sekund 
15–-40 sekund, podaljšamo s 

ponavljanjem 
Celo življenje 

Pozabljanje zaradi 

Časovnega bledenja, izrivanja oz. 

prikrivanja informacij, 

pomanjkljive pozornosti 

Pomanjkanja ponavljanja, 

časovnega bledenja, motečih 

novih informacij, premajhnega 

obsega 

Neprimernega usvajanja, 

neusklajenega konteksta in 

procesa med usvajanjem in 

obnavljanjem, premalo 

ponavljanja, neustrezne 

organizacije snovi 

Preglednica 2: Tristopenjska preglednica spomina (Curk, Dogša, Kompare, Stražišar, Vec, 
2006) 

 

Usvajanje pomeni predelavo podatkov za dolgotrajno pomnjenje. Značilno za ta proces 

je: 

• bolj si zapomnimo izstopajoče, izrazite stvari; 

• gradivo samodejno razvrščamo v kategorije, ga organiziramo, kar je ena temeljnih 

značilnosti spoznavnih procesov; 

• lažje si zapomnimo konkretne stvari, ki si jih lahko predstavljamo; 

• z miselnimi procesi samodejno smiselno povežemo snov, izluščimo bistvo in samo to 

si tudi zapomnimo. Nezavestno nastanejo asociativne povezave, oblikujejo se miselni 

vzorci, novi podatki se povežejo z že obstoječo pojmovno mrežo in uvrstijo v 

dolgotrajni spomin; 
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• če pri učenju pospešimo organizacijo gradiva, je učinkovitost pomnjenja gradiva večja  

(Curk, Dogša, Kompare, Stražišar, Vec, 2006). 

 

Značilnosti za ohranjanje v dolgotrajnem spominu: 

• pozabljanje je proces izgubljanja ohranjenega gradiva (ne moremo več prepoznati ali 

priklicati, kar je bilo prej shranjeno); 

• količinske spremembe: na količino pozabljenega oz. ohranjenega gradiva vplivajo 

asociacije in pomen. Najbolj pozabljamo takoj po učenju, in sicer nesmiselne pomene, 

nikoli pa ne pozabimo vsega, tako da si ob ponovnem učenju prej zapomnimo iste 

podatke. Če je snov, ki se jo učimo, smiselna, organizirana in vzbuja veliko asociacij, 

če se gradivo učimo z razumevanjem, če je dobro naučeno in znamo snov obnoviti 

popolnoma pravilno, če je učenec motiviran, ga snov zanima in ima do nje čustven 

odnos, če se učimo z rednimi odmori in še z drugimi strategijami uspešnega učenja 

pozabljamo manj in lažje obnovimo znanje ob ponovnem učenju; 

• kakovostne spremembe: spremeni se lahko pomen (zaporedje dogodkov in dodajanje 

novega gradiva, da bi postalo zopet smiselno). Na to, česar se osebe spomnijo vplivajo 

čustva. Čez čas izginejo podrobnosti, imena, števila. Ostanejo le tisti podatki, ki so 

poslušalca presenetili, so se ujemali z njegovim razumevanjem. Pomembna je tudi 

konvencionalnost–običajnost. 

 

Značilnosti za obnavljanje iz dolgotrajnega spomina: 

• z obnovo se informacije, shranjene v dolgotrajnem spominu, vrnejo v kratkotrajnega, 

kjer jih znova obdelujemo in lahko preoblikujemo v odgovor, ki ga posredujemo nazaj 

v okolje. V kratkotrajni spomin se vrnejo kot pomen, ki ga izrazimo z besedami ali v 

obliki predstav. Obnavljanje se izraža na tri načine: snov lahko prikličemo v spomin, 

lahko jo prepoznamo ali pa pri ponovnem učenju porabimo manj časa (Curk, Dogša, 

Kompare, Stražišar, Vec, 2006). 

 

Pojmovne mape 

 

Eden od načinov organizacije besedila, katerega učinkovitost pogosto preizkušajo učitelji v 

razrednih situacijah, so pojmovne mape ali pojmovne mreže. Gre za kombinacijo vidnih in 
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besednih map, ki vsebujejo tako deklarativno kot proceduralno znanje z namenom boljšega 

pomnjenja (Pečjak, Gradišar, 2002). 

Za znanstvene oziroma strokovne pojme je bistveno, da se povezujejo v sisteme ali pojmovne 

mreže, ki jih lahko okvirno označimo kot dvorazsežne mape znanja. Zgradba mape je 

določena z razmerji med pojmi. Za pojmovne mape je značilna hierarhična zgradba; vsak 

pojem je nadrejen pojmom, iz katerih je izpeljan, hkrati pa se tudi sam vključuje v razred 

podrejenih pojmov. Tako vsak pojem vključuje možnost razpada na nižjo raven posplošitve 

kot tudi možnost združevanja v višji pojmovni razred. Ta verižni proces ima obliko piramide. 

Hierarhična zgradba pojmovnih map terja uvajanje pojmov po ustreznem vrstnem redu, saj je 

za spoznavanje višjih pojmovnih kategorij treba poznavati in razumeti nižje. Horizontalne 

razvrstitve pojmov praviloma ni mogoče natančno predvideti. Običajno ležijo pojmi, ki so po 

splošnosti približno enakovredni, na istem horizontalnem nivoju. Pojmovne mape dobijo 

večno informacijsko vrednost, če so posamezne povezave med pojmi opisane (Stewart, 1979; 

Sutton, 1980; Novak, 1981; Fensham, 1981, navedeno po Glažar, Kornhauser 1990). 

Metode strukturiranja znanstvenih pojmov v pojmovne mape se navezujejo na teorijo 

smiselnega učenja D. P. Ausubela (1963, 1968, 1978, navedeno po Glažar, Kornhauser 1990), 

ki razloži kognitivni razvoj z vidika usvajanja in učenja pojmov ter njihovega vgrajevanja v 

hierarhično urejeno kognitivno strukturo. Smiselno učenje, kot ga opredeli Ausubel v svoji 

teoriji, je nasprotje spominskemu ali mehanskemu učenju (Novak, 1984). 

 

Za termin pojmovna mapa je v literaturi pogosto v rabi tudi termin kognitivna mapa. Vendar 

je G. P. Matthews s sodelavci (1984, 1985) opredelil bistveno razliko med pojmovnimi 

mrežami, ki so dvorazsežne, in kognitivnimi, ki so trorazsežne. Kognitivna mapa je v bistvu 

pojmovna mapa, ki jo v tretji dimenziji dopolnjuje kognitivna stopnja, na kateri so učenci 

dojeli nek pojem (Glažar, Kornhauser, 1990). Primer sheme pojmovne mape »Energijska 

vrednost« je v prilogi (Priloga 3). 

 

Gradnja in uporaba pojmovnih map 

Kdo mapo gradi, je odvisno od namena uporabe: 

1. Če pojmovno mapo sestavljajo učenci, jo uporabljamo kot sredstvo za: 

(1) vpogled v kognitivno strukturo učenca; (2) ocenjevanje znanja; (3) vrednotenje pouka 

(4) učenje in utrjevanje snovi. 
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Če pojmovno mapo sestavi učitelj ali raziskovalec, je namen uporabe predvsem za 

naslednje namene: (1) strukturiranje učnih enot; (2) sestavljanje testov znanja; (3) 

primerjanje z mapami učencev, pri evalvaciji pouka ali ocenjevanju znanja; (4) 

predstavitev rezultatov znanja; (5) sestavljanje učnih načrtov. 

 

Po Krnelu (1987) je najbolj uporabna tehnika pri obdelavi tekstov za gradnjo pojmovnih map, 

izdelave shem.  

Proces izdelave shem poteka v dveh stopnjah: 

• izbira in identifikacija pojmov, 

• povezovanje ključnih besed v shemo. 

Pomembno je, da se vsak pojem  v shemi pojaviti samo enkrat. 

 

Slika 6: Primer krožne pojmovne mape »Množina snovi« (povzeto po S. Glažar, A. 
Kornhauser, 1990) 
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Ključne besede so pojmi, ki jih ostali tekst razlaga. Ti pojmi so lahko novi ali pa že znani in 

jih tekst podrobneje razlaga ali osvetli iz drugih vidikov. Iz ostalega teksta pa razberemo 

povezavo med ključnimi pojmi. 

Krnel (1987) poudarja, da so, kadar učenci sami gradijo pojmovne mape, ki jih nekdo kasneje 

oceni ali ovrednoti, pomembna natančna navodila. To najbolj učinkovito dosežemo s 

primerom. Nekatere omejitve, ki poenostavljajo kasnejšo obdelavo in interpretacijo 

pojmovnih map: (1) vsak pojem se lahko pojavi samo enkrat; (2) vertikalna hierarhija 

pojmov; (3) črte, ki označujejo povezave med pojmi, se ne smejo križati; (4) povezave med 

pojmi naj bodo opisane ali oštevilčene. 

 

Vrste pojmovnih map 

Pojmovne mape klasificiramo glede na obliko na: (1) linearne; (2) dvodimenzionalne 

(drevesne, modularne in krožne); (3) tridimenzionalne, tj. kognitivne. 

Glede na namen uporabe na: (1) ekspertne mape; (2) mape učbeniških pristopov; (3) učenčeve 

mape (Glažar, Kornhauser, 1990). 

 

Primer pojmovne mape je podrobneje predstavljen v prilogi (Priloga 3). 

 

Vrednotenje pojmovnih map znanja 

Avtorji J. D. Novak (1981), G. P. Matthews s sodelavci (1984, 1985) in M. A. Moreira (1985) 

definirajo naslednje elemente vrednotenja map posameznih učencev: (1) število ustreznih 

povezav med pojmi; (2) opredelitev hierarhije pojmov, ki so zajeti v mapi; (3) razvejanost 

mape; (4) povezave med pojmi znotraj posameznih vej; (5) ustreznost kriterijev povezav med 

posameznimi pojmi; (6) delež pojmov, ki je smiselno vključen v mapo. 

 

Poleg vrednotenja in analize individualnih map učencev so znane tehnike, ki omogočajo 

izdelavo skupinskih pojmovnih map učencev. Za združevanje posameznih pojmovnih map v 

skupinske pojmovne mape in njihovo vrednotenje so v rabi naslednje statistične metode: (1) 

analiza klastrov (Fillenbaum, Rapoport, 1971, navedeno po Krnelu 1987); (2) analiza 

polovičnih matrik po Waernerju (Shavelson, 1974); (3) dvodimenzionalna analiza grafov 

(Lingoes, 1965; Fillenbaum, Rapoport, 1971, navedeno po Krnelu 1987). 
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Te metode podpirajo prepoznavanje razlik v stopnji osvojenega znanja skupin učencev, npr. 

različnih usmeritev oziroma programov in stopenj šolanja. V skupinskih mapah se kažejo tudi 

učiteljev pristop pri posredovanju izbranega vsebinskega področja, uporabljena sredstva in 

zlasti vzgoja za kolektivno delo (Glažar, Kornhauser, 1990). 

 

2.7 Uspešnost slovenskih učencev v raziskavi TIMSS 2007 
 

V raziskavi TIMSS 2007 so azijske države na vrhu lestvice skupnih dosežkov v 8. razredu. 

Singapur in Tajvan sta državi z najvišjim naravoslovnim povprečjem. Ti dve državi imata 

višje rezultate od ostalih držav. Sledita jim Japonska in Koreja, ki sta ravno tako imeli višje 

rezultate od preostalih držav. Dobro so se izkazale tudi Anglija, Madžarska, Češka, Slovenija, 

Hong Kong in Ruska federacija. 

TIMSS je precej truda vložil v izboljšanje primerljivosti dosežkov po razredih in starosti 

učencev. Težave se pojavijo, ker začnejo učenci 1. razred obiskovati pri različnih starostih v 

različnih državah. Pomembno je vedeti, kdaj vstopi otrok v šolo in kakšna so pravila za 

njegovo napredovanje v naslednji razred. V večini sodelujočih držav je v raziskavi sodelovala 

populacija učencev 4. in 8. razreda. Učenci so morali biti primerljivi tako po letih že 

opravljenega šolanja kot po starosti. V državah, kjer učenci začenjajo s šolanjem zelo zgodaj, 

so v preverjanje znanja zajeli učence razreda višje, da so bili vzorčeni v skladu s smernicami 

TIMSS. 

Slovenija se je od podpovprečnega dosežka v letu 2003 v populaciji četrtih razredov dvignila 

na nadpovprečnega v letu 2007. Učenci, ki so bili leta 2003 v 4. razredu, so dosegli v svojem 

8. razredu izboljšanje do nadpovprečja. Slovenija je pokazala velik napredek in nadpovprečno 

znanje leta 2007. 

 

Raziskava TIMSS je razvila postopek poročanja o vsebini znanja otrok s pomočjo določanja 

mejnikov znanja. Štiri vrednosti točk imenujemo mednarodni mejniki znanja. Tako 

mednarodni mejnik najvišje ravni znanja določa 625 točk, mejnik visoke ravni 550 točk, 

mejnik srednje ravni 545 točk, mejnik nižje ravni pa 400 točk na lestvici skupnih 

naravoslovnih dosežkov. 

 

Slovenski osmošolci so v povprečnih dosežkih pri naravoslovju statistično pomembno boljši 

od mednarodnega povprečja na vseh štirih vsebinskih in vseh treh kognitivnih področjih. 
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Pri vedah o Zemlji so se uvrstili na 4. mesto (542 točk), pri kemiji pa na 5. mesto (539 točk) 

od skupno 49 držav in sedmih samostojnih šolskih sistemov. Malo slabše, a še vedno v 

zgornjo petino, so se po povprečnih dosežkih uvrstili pri fiziki (10. mesto, 524 točk) in pri 

biologiji (12. mesto, 530 točk). Zelo dobri so bili tudi na vseh kognitivnih področjih, kjer so 

na področju uporabe znanja dosegli 7. mesto (533 točk), na področju sklepanja in 

utemeljevanja 8. mesto (538 točk) in na področju poznavanja dejstev 10. mesto (533 točk). 

Učenci osmih razredov v Sloveniji so na kognitivnih področjih relativno zelo malo odstopali 

od skupnega povprečja, medtem ko so na področju biologije in fizike dosegli relativno slabši 

dosežek od skupnega dosežka, na področju kemije in ved o Zemlji pa relativno boljši dosežek. 

V 8. razredu so bila dekleta v Sloveniji uspešnejša od fantov pri biologiji, fantje so bili boljši 

od deklet pri fiziki in vedah o Zemlji, medtem ko sta bili obe skupini enako uspešni pri 

kemiji. Na kognitivnih področjih je prišlo do odstopanja le pri uporabi znanja v prid fantom.  

(Svetlik, Japelj Pavešić, Kozina, Rožman, Šteblaj, 2008, str. 45, 92–93). 

Razvrstitev dosežkov Slovenije okoli nacionalnega povprečja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 3: primerjava dosežkov po področjih naravoslovja za Slovenijo (Svetlik, Japelj 
Pavešić, Kozina, Rožman, Šteblaj, 2008, str. 101). 
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Dosežki po nalogah so analizirani v rezultatih nalog TIMSS. 

 

2.8 Pregled teoretičnega dela 
 

S pomočjo deskriptivne metode smo v teoretičnemu delu naloge ugotovili, kako pomembno 

je, da učenci pridobijo osnovno znanje za razumevanje naravoslovja, ko zapustijo osnovno 

šolo. To znanje jim omogoča osnovno naravoslovno pismenost, da se lahko odločajo kot 

inteligentna bitja. Učenci imajo v nižjih razredih naravno radovednost o svetu in svojem 

mestu v njem. Ta radovednost je zanje na nek način prednost, da se lahko pri svojih letih 

naučijo osnov naravoslovja. Med njihovim šolanjem naj bi bila znanje in razumevanje 

zgrajena na tak način, da se bodo lahko kot odrasli soočali z raznovrstnimi odločitvami, ki se 

dotikajo zelo različnih področij, kot so zdravje, okoljski problemi, uporaba tehnologije, ter 

bodo vrednotili in sprejemali odločitve na osnovi razumevanja naravoslovja. Za opredelitev 

vrst in stopenj znanja uporabljamo taksonomije – te so lahko različne. Raziskava TIMSS ima 

svojo taksonomijo. 

Učenje naravoslovja je dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in tvorjenja novih 

pojmov. V osnovni šoli učenec spoznava naravoslovne pojme, jih postopno nadgrajuje in jih 

medpredmetno povezuje. Učni načrt je tisti, ki časovno opredeli učne vsebine. V obstoječih 

učnih načrtih naravoslovnih predmetov je časovno zapisan vrstni red osvajanja naravoslovnih 

pojmov. S pomočjo le-teh je mogoče ugotoviti razkorak med osvojenimi pojmi in pojmi, ki bi 

jih moral učenec osvojiti glede na skladnost raziskave TIMSS. 

Razvoj in pridobivanje pojmov je proces, ki ga učenci postopno gradijo, nadgrajujejo in 

povežejo v mapo znanja. Naloge TIMSS ta znanja preverjajo testno, da je možna primerljivost 

z znanji otrok enake starosti v različnih državah z različnimi šolskimi sistemi. 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Izhodišče raziskave 
 

Namen raziskave TIMSS je na mednarodni ravni omogočiti državam, da z enakimi testi 

znanja v enakih pogojih ugotovijo raven znanja svojih učencev. Prav s tem namenom se je 

tudi Slovenija vključila v mednarodno raziskavo TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) v letih 1995, 1999, 2003 in 2007. Podatki TIMSS imajo 
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trajen učinek na reforme in razvoj matematičnega in naravoslovnega izobraževanja po vsem 

svetu. TIMSS vsaki sodelujoči državi zagotovi poleg merjenja dosežkov tudi bogat vir 

informacij za razlago dosežkov in sledenje spremembam v pristopih k poučevanju. Z 

vključitvijo v raziskavo države pridobijo obsežne in mednarodno primerljive podatke o 

matematičnih in naravoslovnih konceptih, procesih in vedenju četrtošolcev oziroma 

osmošolcev. S periodičnim ponavljanjem raziskav ocenijo mednarodni napredek učencev 

skozi čas in glede na razred. Pomembno je tudi, da raziskavo lahko uporabijo za presojo 

lastnega šolskega sistema, saj TIMSS državam ponuja priložnost za nepristransko ocenjevanje 

znanja posameznih podskupin. Dodaten izziv raziskave v Sloveniji je bila primerjava med 

devetletno in osemletno osnovno šolo. Primerjave te vrste so bile mogoče zaradi 

prilagojenega vzorčenja in dodatne vključitve mešane skupine učencev starega osemletnega in 

novega osemletnega sistema v raziskavo. 

Ključna ugotovitev dosedanjih TIMSS raziskav v Sloveniji je, da so bili učenci v 8. razredu 

manj uspešni pri reševanju nalog od povprečja njihovih vrstnikov po svetu. Ta ugotovitev je 

bila vodilo pri prenovi učnih načrtov pri prehodu iz osemletne na devetletno osnovno šolo. 

 

Učni načrt za naravoslovje je dokument, v katerem je zapisano, kaj naj se učenci naučijo o 

naravoslovju v osnovni šoli. Pri tem je pomembno slediti pojmovni zasnovi in sosledju 

pojmov od nižje ravni na razredni stopnji pa do višjih ravni na predmetni stopnji. Pojmi 

zahtevajo usklajenost in logično povezavo tudi z učbeniki in delovnimi zvezki. Uporaba učnih 

metod je odvisna od posameznega učitelja. 

Pomembno je razumeti ravni znanja, ki jih morajo učenci doseči, da so uspešni pri reševanju 

nalog, in hkrati ugotoviti, ali niso vzroki za slabše dosežke na nekaterih vsebinskih področjih 

zgolj odraz neusklajenosti zahtev učnega načrta z nalogami naravoslovnih vsebin. 

 

3.2 Cilji in namen raziskave 
 

V nalogah TIMSS 2007 poiskati naravoslovne pojme iz naravoslovja, biologije, kemije in 

fizike. 

 

Pojme zadnjih TIMSS-ovih nalog iz leta 2007 časovno opredeliti glede na učne načrte 

razredne in predmetne stopnje devetletne osnovne šole.  
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Ugotoviti sovpadanje ciljev nalog TIMSS in ciljev, zapisanih v obstoječih učnih načrtih. 

 

S primerjavo analize nalog TIMSS raziskav in ugotovitvami pojmovne analize učnih načrtov 

poiskati in ovrednotiti razlike na pojmovni ravni, ki so odločilne za uspešnost reševanja nalog 

raziskave. 

 

3.3 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 
 

Namen naloge je potrditi ali ovreči naslednje hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Pojmi v nalogah TIMSS so usklajeni z učnimi načrti za osnovno šolo od 1. – 9. 

razreda. 

Hipoteza 2: Naloge TIMSS pojmovno in vsebinsko niso usklajene z učnimi načrti do razreda, 

v katerem se raziskava izvaja. 

Hipoteza 3: Devetletna osnovna šola se je v primerjavi z osemletno osnovno šolo približala 

ciljem, ki so zajeti v raziskavi TIMSS. 

 

Namen naloge je odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

Vprašanje 1: Kdaj učenci podrobno spoznavajo posamezne naravoslovne pojme, ki so bili 

vključeni v raziskavo TIMSS 2007? 

Vprašanje 2: Ali naloge TIMSS v testih znanja zajemajo snov, ki je zajeta v naših učnih 

načrtih? 

Vprašanje 3: Kolikšen delež pojmov glede na naloge TIMSS 2007 v odstotkih učenci 

usvojijo šele po raziskavi? 

 

3.4 Metoda raziskovanja 
 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda s študijem domače in tuje literature ter virov. 

Deskriptivna metoda predstavlja skupek postopkov, s katerimi opisujemo pojave na področju 

vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da proučujemo stanje in vsebino pojavov, ne glede na 

vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo. Po Sagadinu (1977) nobena raziskava ni zgolj 

deskriptivna, a tudi nobena ni takšna da za seboj ne bi puščala vprašanja zakaj. V diplomski 
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nalogi je zato poleg deskriptivne metode uporabljena še neeksperimentalna kavzalna metoda. 

Metoda se izvaja v več korakih. Po Sagadinu (1977) je teh korakov šest. 

 

1. korak: Orientacijska opredelitev raziskovalnega problema 

Pomembno je, da vemo, kaj želimo raziskovati. Toda začetna opredelitev raziskovalnega 

problema je navadno še bolj orientacijska kot dokončna. Dokončno lahko določimo, kaj bomo 

empirično raziskovali, šele tedaj, ko dovolj spoznamo razpoložljivo teorijo o pojavu, ki ga 

raziskujemo. Problem moramo zaznati v njegovi celovitosti in hkrati raznolikosti delnih 

problemov, ki jih obsega. Če se problem izkaže kot manj kompleksen, zajamemo v raziskavo 

tudi delne probleme, drugače pa se omejimo le na nekatere med njimi. Tako opredeljen 

raziskovalni problem oziroma delne probleme, ki ga sestavljajo, še naprej razčlenimo in 

podrobneje opredelimo. Pri tem pa se opiramo na spoznanja, ki smo si jih pridobili z analizo 

ustrezne strokovne in znanstvene literature o danem problemu, ter na drugo svoje znanje, ki 

ga deduktivno apliciramo na predmet raziskovanja. 

 

2. korak: Spoznavanje teorije o pojavu, ki ga bomo raziskovali  

Teorije o danem pojavu ugotovimo s kritično analizo ustrezne strokovne in znanstvene 

literature. Če ima obravnavan pojav (problem) že svojo zgodovino, moramo navadno poseči 

tudi vanjo, da bi bolje razumeli sedanje nazore in ideje o njem. Naša kritičnost zadeva zlasti: 

• ideološke osnove raznih nazorov o tem pojavu (če je pojav take narave, da pride ta 

vidik v poštev); 

• metodološko pot, po kateri so razni izsledki in nazori nastali; 

• ustreznost ali neustreznost dosedanjih nazorov o danem problemu, kakor tudi 

predlogov za njegovo rešitev v praksi, z vidika naših vzgojnih in izobraževalnih 

smotrov – če gre za stvari, ki jih je moč presojati zgolj deduktivno. 

 

3. korak: Orientacija o pojavu v naši pedagoški praksi 

Neeksperimentalno lahko raziskujemo le pojav, ki ga naša pedagoška praksa že vsebuje. Pri 

tem si moramo najprej ustvariti najbolj grobo orientacijo, saj drugače težko presodimo, kje in 

kako naj se takega pojava raziskovalno lotimo. V ta namen analiziramo vse razpoložljivo 

pisno gradivo o tem pojavu (npr. ustrezna poročila, članke v revijah in drugo), posvetujemo se 

s pedagoškimi svetovalci in drugimi praktiki, ki imajo s pojavom neposreden stik. Pri vsem 

tem ne iščemo rešitev raziskovalnega problema, praviloma na osnovi takih informacij še 

ničesar ne posplošujemo. Te informacije nam služijo le za grobo orientacijo o stanju danega 
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pojava v naši praksi ter o tem, kakšno mnenje vlada o njem. Mnenje moramo jemati le kot 

mnenje. Resnično stanje ugotovimo šele z raziskavo, ki sledi. 

 

4. korak: Dokončna opredelitev raziskovalnega problema in načrtovanje raziskave 

Na tej stopnji natančneje povemo, kakšen je namen naše raziskave, razčlenimo problem, ga 

podrobneje opredelimo in omejimo. Sedaj že lahko določimo vprašanja, na katera bomo iskali 

odgovore z raziskavo. Vse to vsebuje tudi načrt za izvedbo raziskave. 

Razčlenjevanje, podrobno opredeljevanje in omejevanje raziskovalnega problema, 

postavljanje hipotez in izbira spremenljivk seveda ni le stvar vsebine, marveč z vsem tem 

posegamo tudi že v metodološko plat raziskave. Metodološko načrtovanje raziskave s tem še 

ni končano. Metodološki načrt raziskave je sledeči: 

• označimo osnovno raziskovalno metodo ali metode, ki jih bomo uporabili pri 

raziskavi; 

• opredelimo osnovno populacijo ali populacije, opišemo postopke vzorčenja, če bo 

raziskava vzorčna (pri eksperimentalni raziskavi tudi opis modela ali modelov 

eksperimenta); 

• opišemo postopke za zbiranje podatkov (vključno postopke za sestavljanje 

instrumentov, če bomo take instrumente izdelovali v okviru naše raziskave) za vsako 

spremenljivko; 

• izdelamo načrt za obdelavo podatkov. 

 

Ni dovolj, če zadostimo zahtevam, izraženim v teh točkah, temveč jih moramo izpolniti v 

obliki podrobnega operativnega načrta. V operativnem načrtu za sestavljanje ocenjevalnega 

instrumenta je smotrno za vsako fazo sestavljanja takega instrumenta podrobno povedati, 

kako jo bomo uresničili in kako bomo prišli do končne oblike instrumenta. Pri načrtovanju 

statistične obdelave podatkov npr. ni dovolj, če povemo, katere statistične metode bomo 

uporabili, marveč moramo podrobno, določeno in za vsako spremenljivko povedati, kako 

bomo obdelali podatke. Tako podrobno načrtovanje obdelave podatkov nas obvaruje, da ne bi 

spregledali katerega podatka oziroma pomembne spremenljivke. Zbiranje in obdelava 

podatkov sta tesno povezana, tako da ju moramo načrtovati skupaj v medsebojni povezanosti 

in odvisnosti. Po eni strani preudarjamo, kako bomo predvidene podatke obdelali, po drugi 

strani pa nas razmišljanje o tem, katere statistične metode bi bilo smotrno uporabiti v našem 

primeru, navaja k temu, da presodimo, kateri podatki nam bodo potrebni, da bi posamezno 
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metodo lahko uporabili, ter planiramo njihovo zbiranje. Seveda moramo izbiro statističnih 

metod prilagajati možnostim, ki jih imamo za zbiranje podatkov. 

 

5. korak: Uresničevanje načrta 

Z empiričnim raziskovanjem začnemo šele tedaj, ko imamo izdelan načrt raziskave. Načrta se 

ne držimo togo. Po potrebi ga med samim uresničevanjem dopolnimo ali nekoliko 

spremenimo in prilagodimo nepredvidenim okoliščinam. 

 

6. korak: Predlogi 

Na osnovi izsledkov raziskave predlagamo (svetujemo), kaj v praksi ukreniti glede pojava, ki 

smo ga raziskali, po potrebi pa predlagamo tudi nadaljnje raziskave. Take predloge zapišemo 

v zaključku raziskave. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela je preučena literatura izbranega področja, ki je temeljni 

inštrument zbiranja podatkov. Predstavljeni so obstoječi podatki raziskave in naloge TIMSS 

2007. Ti so posledično zahtevali poleg samega zapisa definicije pojmov in pojmovnih mrež še 

povezave z znanjem, učenjem ter pomnjenjem.  

 

3.5 Načrt raziskave  
 

Raziskovalni del diplomske naloge je razdeljen na tri dele. 

Prvi del raziskovalnega dela je analiza učnih načrtov naravoslovnih predmetov predmetne 

stopnje. Iz učnih načrtov naravoslovja (6. in 7. razred), biologije (8. in 9. razred), fizike (8. in 

9. razred) in kemije (8. in 9. razred) so izpisani ključni naravoslovni pojmi, ki so časovno 

umeščeni v učni načrt posameznega razreda osnovne šole. Izpisane pojme je pregledalo šest 

učiteljic razredne stopnje, ki poučujejo otroke od 1. do 5. razreda. Dve učiteljici imata 

desetletne delovne izkušnje in naziv mentorica, ostale štiri pa imajo deset do trideset let 

delovnih izkušenj in naziv svetovalka. Na podlagi dolgoletnih izkušenj so časovno umestile in 

opredelile pojme, s katerimi se učenci srečajo ali jih osvojijo na razredni stopnji. Zapisale so 

svoje strokovno mnenje glede pojmov pri naravoslovju v prvi in drugi triadi v primerjavi z 

zahtevanimi za uspešno reševanje nalog TIMSS. 

Pojme je pregledala tudi predmetna učiteljica fizike s tridesetletnimi delovnimi izkušnjami in 

nazivom svetovalka, profesorica kemije in biologije z osemnajstletnimi delovnimi izkušnjami, 
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predmetni učiteljici biologije in gospodinjstva s petindvajsetletnimi izkušnjami, obe z 

nazivom svetovalka in profesorici biologije, kemije in naravoslovja s petletnimi delovnimi 

izkušnjami brez naziva. Glede na svoje izkušnje dela z učenci od 6. do 9. razreda so zapisale 

mnenje o zahtevnosti pojmov in težavah učencev pri njihovem razumevanju. 

Mnenja učiteljev so uporabljena pri določevanju težav učencev z izbranimi pojmi. 

 

V drugem delu raziskave so bile naloge pojmovno časovno umeščene v obstoječe učne načrte 

naravoslovja, biologije, kemije, fizike in delno geografije. Rezultati so ocenjeni s štiri 

stopenjsko lestvico subjektivne »ocene uspešnosti reševanja«. Ta opredeljuje naloge glede na 

odstotek uspešnosti reševanja. Izbrane so tri težavnosti, kot jo poznamo pri lestvici TIMSS 

(lahko, srednje in  težko), ter pojmovna zastopanost v učnem načrtu: »je« ali »ni« časovno 

usklajena z učnim načrtom. Sledijo podatki o dejanski uspešnosti reševanja nalog  pri 

raziskavi TIMSS.  

 

Tretji del je skupna analiza izsledkov raziskave, ki ji sledi razprava in zaključki. 
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4 REZULTATI 
 

4.1 Analiza nalog TIMSS, časovna opredelitev 
 

Naloge, uporabljene pri analizi, so razvrščene v šest blokov, ki zajemajo različno število 

nalog posameznega naravoslovnega področja: 

• Blok S01 vsebuje deset nalog, od tega je ena naloga iz kemije, štiri naloge iz biologije, 

dve nalogi iz fizike in tri naloge s področja vede o Zemlji. 

• Drugi blok (S02) vsebuje šestnajst nalog, od tega je pet nalog s področja kemije, šest 

nalog zajema področje biologije, dve nalogi sta s področja fizike, tri naloge pa 

zahtevajo znanje vede o Zemlji. 

• Blok S03 vsebuje štirinajst nalog. Dve nalogi sta kemijski, štiri naloge so s področja 

biologije, šest nalog zahteva znanje fizike,  dve nalogi pa sta s področja vede o Zemlji. 

• Blok S04 zajema 15 nalog, od tega sta dve nalogi kemijski, šest nalog je s področja 

biologije, štiri naloge zajemajo področje fizike, tri naloge pa so s področja vede o 

Zemlji. 

• Blok S05 zajema štirinajst nalog, od tega so tri s področja kemije, štiri s področja 

biologije, tri so fizikalne narave, štiri naloge pa s področja vede o Zemlji. 

• Blok S06 ni vključen, saj so to naloge, ki niso znane širši javnosti in bodo ponovno 

uporabljene v naslednji raziskavi leta 2011. 

• Blok S07 zajema dvanajst nalog, od tega sta dve kemijski, štiri so biološke, tri 

fizikalne in tri s področja vede o Zemlji. 

  

Naloge, ki se pojavijo v raziskavi, so podane v prilogi (Priloga 4), v nadaljevanju pa so 

razvrščene v preglednem zapisu po sklopih, ki vsebujejo tudi število učencev, ki je naloge 

reševalo. Za vsako nalogo so podani naslednji parametri: opis naloge, opredelitev vsebinskega 

področja, poglavje in kognitivno področje, ki je že določeno s strani raziskovalnega centra 

TIMSS, oceno uspešnosti reševanja in uspešnost reševanja. Podatki za nalogo vključujejo tudi 

časovno umestitev v učne načrte na ravni razredne ali predmetne stopnje ter subjektivno 

mnenje izbranih učiteljev. Na osnovi mnenj učiteljev in pojmovne usklajenosti naloge z 

učnim načrtom je podana ocena uspešnosti reševanja naloge v štirih kategorijah. Predvideno 

je, da bo naloge, ki so po subjektivnem mnenju zahtevne in hkrati pojmovno niso usklajene, 
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rešila do četrtina (25 %) učencev, naloge, ki niso zahtevne in so tudi pojmovno usklajene, pa 

bo rešilo nad tri četrtine (75 %) učencev. Stopnje so podrobneje razdeljene v štiri kategorije 

(Preglednica 4). 

 

Kategorija Ocena zahtevnosti Pojmovna usklajenost Ocena uspešnosti reševanja 

1. visoka ni usklajeno do 25 % 

2. visoka usklajeno od 25% do 50 % 

 srednja ni usklajeno od 25% do 50 % 

3. srednja usklajeno od 50% do 75 % 

 nizka ni usklajeno od 50% do 75 % 

4. nizka usklajeno od 75% do 100 % 

Preglednica 4: Stopnje uspešnosti reševanja naloge 

 
Na koncu je navedena tudi uspešnost reševanja posamezne naloge TIMSS in mnenje, zakaj so 

učenci reševali bolje oziroma slabše od napovedi. Naloge z rešitvami so priložene v prilogi 

(Priloga 4). 

 

Naloge naravoslovnega bloka S01 (10 nalog) 

Naloge prvega bloka je reševalo 578 učencev. 

 

1. naloga 

Učenec prepozna odstotek sladke vode na Zemlji. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 3. razred in 5. razred, pojmovno: 7. razred–naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 73,5 % učencev 

Mnenje: Običajna naloga, pri kateri je zelo pomembno predhodno znanje in poznavanje 

podatkov o Zemlji. To nalogo bi morala rešiti večina učencev, saj se s pojmoma, kot sta 

sladka in slana voda, srečajo že v 3. razredu. O tem se podrobneje učijo še v 5. in 7. razredu. 

Rezultat pri raziskavi TIMSS je na meji pričakovanega. 

 

2. naloga 

Učenec iz nedokončane razpredelnice primerja čisto in slano vodo ter razloži, zakaj dodana 

sol poveča gostoto. 
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Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Lastnosti snovi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: v prvem in drugem triletju se z gostoto vode ne ukvarjajo, pojmovno: 9. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo do 25 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 45,3 % učencev 

Mnenje: Naloga sodi med težje. Učenci morajo sklepati in sklepanje tudi utemeljiti. Znati 

morajo razložiti, da dodajanje soli v vodo povzroči povečanje gostote raztopine. 

O tem se učijo pri kemiji, je pa res, da v petem razredu pri naravoslovju spoznajo pojme 

topljenec, topilo, raztopina in vedo, kaj je raztopina in kaj pomeni, da je nasičena. Naloga je s 

pojmovnega stališča rešljiva šele v tretjem triletju. Rezultat pri raziskavi TIMSS je nad 

pričakovanji. 

 

3. naloga 

Učenec prepozna, da se v tekočini delci gibljejo počasneje in so bliže drug drugemu kot delci 

v plinu. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Fizikalna stanja in spremembe snovi 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Snovi so zgrajene iz delcev 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 3. razred in 5. razred - delno, pojmovno: 8. razred – fizika in kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 54,9 % učencev 

Mnenje: Naloga zahteva uporabo znanja. Vsebinsko se učenci spoznajo že v tretjem razredu 

pri spoznavanju agregatnih stanj snovi (trdno, tekoče, plinasto). V 5. razredu obravnavajo 

snovi v različnih agregatnih stanjih, ampak le v smislu, da so delci v plinu bolj oddaljeni, v 

tekočini manj, v trdni snovi pa so bolj trdno povezani. Hitrosti delcev ne obravnavajo. Ti 

pojmi se obravnavajo v 8. razredu. Za naše učence so zahtevni. Ta naloga je za naše učence 

srednje težka. Rezultat pri raziskavi TIMSS je bil pričakovan. 

 

4. naloga 

Učenec prepozna, da železen žebelj postane magnet, ko skozi izolirno žico, ki je ovita okoli 

žeblja,  steče električni tok. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Elektrika in magnetizem 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 4. razred, pojmovno: 9. razred fizika 
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Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo do 25 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 15 % učencev 

Mnenje: Z elektriko in magnetizmom se učenci prvič srečajo v drugem triletju. Kasneje to 

snov obravnavajo v 9. razredu. Glede na to, da gre za nalogo, ki zahteva od učencev znanje, ki 

ga pridobijo kasneje, kot poteka raziskava, je ta naloga za naše učence težko rešljiva. Z 

minimalnim znanjem in logiko je nekaterim učencem uspelo nalogo pravilno rešiti. Dejanski 

rezultat pri raziskavi TIMSS je bil pričakovan. 

 

5. naloga 

Učenec navede fizikalni in kemijski proces, ki vpliva na drobljenje kamnin. 

Fizikalni del 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski procesi in cikli ter zgodovina 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

Kemijski del 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski procesi in cikli ter zgodovina 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: v prvem in drugem triletju se s fizikalnimi procesi ne ukvarjajo, kemijske procese delno 

spoznajo v 5. razredu, 6. razred – naravoslovje (Kamnine), pojmovno: 9. razred - geografija. 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo do 25 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 18, 3 % 

Mnenje: V prvih dveh triletjih te teme ne obravnavajo. V drugem triletju v 6. razredu pri 

naravoslovju spoznajo, da na nastanek vplivajo vremenske razmere, vendar o fizikalnih in 

kemijskih procesih ne govorijo. S kemijskimi procesi se srečajo pri kemiji, in sicer od kislega 

dežja do tega da se med raztapljanjem ogljikovega dioksida v vodi apnenec raztopi. Pri fiziki, 

pa teh vsebin ni mogoče zaslediti. Obravnavajo jih v 9. razredu pri geografiji Slovenije–

nastanek in izoblikovanost površja sta tesno povezana s kamninsko zgradbo. Naloga spada 

med težje in je bil zato slabši rezultat naših učencev pričakovan. 

 

6. naloga 

Učenec predvidi dolgoročno posledico sekanja dreves za okolje. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski procesi in cikli ter zgodovina 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 2. in 3. razred, ter 4., 5. razred, pojmovno: 6. in 7. razred –naravoslovje, ter delno 8. 

razred– biologija 
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Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 73,5 % učencev 

Mnenje: naloga je zanimiva. Z vidika biologov in ozaveščenih profesorjev in učencev, saj gre 

za zelo aktualno temo današnjega časa. Z objektivnega vidika pa ta naloga ni posebno 

zahtevna. Gre zgolj za uporabo in razumevanje znanja. 

Učenci se s posekom gozdov in uporabo lesa srečajo že zelo zgodaj, in sicer v prvem triletju, 

v drugih dveh triletjih pa znanje samo razširijo. Pri geografiji se z izsekavanjem gozdov 

srečujejo v vseh razredih, kjer obravnavajo poselitev prebivalstva v preteklosti in gospodarski 

razvoj posameznih območij. V 9. razredu problem izsekavanja gozdov obravnavajo pri 

kmetijstvu kot gospodarski panogi - pomen gozda za človeka. Naloga spada med lažje naloge, 

rezultat je bil na meji pričakovanj. 

 

7. naloga 

Učenec prepozna graf, ki prikazuje, kako se je zadnjih 300 let število svetovnega prebivalstva 

spreminjalo. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: 2. in 3. razred, pojmovno: načeloma 8. razred 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 40,2 % učencev 

Mnenje: Naloga je zahtevna, saj je potrebno znanje o naravni selekciji in predstava o tem, 

kako je skozi čas prebivalstvo naraščalo in zakaj. Naloga je rešljiva le z združitvijo vseh treh 

predmetov - biologije, zgodovine in geografije. Najbolj zanimivo je dejstvo, da se z naravno 

selekcijo srečajo že v prvem triletju pri obravnavi vsebinskega sklopa »V naravi«. Naloga je 

srednje zahtevna, dejanski rezultat pri raziskavi TIMSS je bil pod pričakovanji. K slabemu 

rezultatu nedvomno pripomore tudi šibka sposobnost učencev pri branju grafov. 

 

8. naloga 

V prvem delu naloge učenec na podlagi razpredelnice, v kateri so navedeni organizmi z opisi, 

dopolni prehranjevalno verigo organizmov, ki živijo v obalnem pasu. V drugem delu naloge 

učenec na podlagi prehranjevalne verige predvideva in razloži, kaj se bo zgodilo s populacijo 

plenilcev, če se bo populacija plena zmanjšala. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Ekosistemi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 
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UN: 2. in 5. razred, pojmovno: 8. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: celotno nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % 

Uspešnost reševanja: prvi del naloge je pravilno rešilo 59,3 % učencev. Drugi del naloge je 

pravilno rešilo 76,6 % učencev 

Mnenje: V 2. razredu se učijo o prehranjevalni verigi. V 5. razredu zopet obravnavajo 

(pojem) prehranjevalne verige, vloge v njih in prehranjevalne splete, vendar vse v domačem 

okolju in z znanimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Kasneje se o tej temi podrobneje in v 

širšem smislu učijo v 8. razredu. 

Prvi del sedme naloge učenci razberejo iz tabele in rešitev zapišejo v oblačke. Naloga sama 

po sebi ni zahtevna. V drugem delu pa naloga zahteva ustrezen sklep, kaj se lahko zgodi ob 

določenem dogodku. Celotna naloga velja za srednje težko, saj učenci dokažejo, da razumejo 

prehranjevalne verige in učinek prebivalstva na spremembe v ekosistemih. Prepoznajo 

organizem, pomemben za energijske spremembe, in uporabijo dopolnjeno prehranjevalno 

verigo za napoved in pojasnilo, kaj se bo najverjetneje zgodilo populaciji morskih psov, če se 

bo zmanjšala populacija tun. Rezultat pri raziskavi TIMSS je bil pričakovan. 

 

9. naloga 

Učenec s slike, ki prikazuje organizme, ki živijo v območju med gladino plime in gladino 

oseke izbere organizem ter napiše eno telesno ali vedenjsko značilnost tega organizma, ki mu 

pomaga preživeti oseko. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: 2. razred delno, pojmovno: 7. razred - naravoslovje in 8. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 27,7 % učencev, delno pravilno je nalogo 

rešilo 29,3 % učencev 

Mnenje: V 2. razredu učenci pri poglavju Voda slišijo za pojma plima in oseka, pogovarjajo 

se tudi o prilagoditvi organizmov v globinah vode, (bibavice podrobneje še ne spoznajo). 

Temo delno obravnavajo le izkušenjsko v šolah v naravi v drugem triletju, v učnem načrtu je 

ni. 

Učenci pravilno izberejo in prepoznajo organizem ter pas, v katerem se nahaja. To pojmovno 

osvojijo že v 7. razredu pri naravoslovju. Seveda pa znajo zapisati specifične telesne in 

vedenjske značilnosti, ki se pričakujejo za vsak organizem, in vpliv oseke, ki omogoča, da 

organizem preživi. Zakaj in kako se organizmi prilagajajo ter njihove specifične lastnosti pa 
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učenci spoznajo v 8. razredu. Naloga ni zelo zahtevna, vendar je bil rezultat pri raziskavi 

TIMSS slabši od pričakovanj. Najverjetneje je vzrok prav dejstvo, da je treba za rešitev 

naloge razumeti povezanost organizma in okolja. 

 

10. naloga 

Napiše dva pogoja, zaradi katerih rastline in živali težje živijo na morskem dnu. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 2. in 3. razred, pojmovno: 7. razred - naravoslovje, 8. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 67,2 % učencev 

Mnenje: V prvem triletju se učijo o prilagajanju in naravnih selekcijah, v drugem triletju se o 

tem ne pogovarjajo. O pogojih življenja v globokem morju se učenci zopet učijo pri predmetu 

naravoslovje v 7. razredu. Kasneje se pri predmetu biologija pogovarjajo o raznolikosti in 

prilagajanju ter naravni selekciji. Naloga zahteva uporabo in povezovanje znanja, ki ga 

pridobijo pri predmetu. Naloga spada med lažje naloge. Rezultat pri raziskavi TIMSS se ne 

ujema s pričakovanji. Tudi pri tej nalogi je najverjetneje vzrok slabega rezultata razumevanje 

povezanosti organizma in okolja. 

 

Povzetek sklopa S01 

 

Iz zgornjega opisa je razvidno, da prvi blok nalog vsebuje tri naloge, ki zahtevajo kognitivne 

spretnosti poznavanja dejstev, postopkov in konceptov. S temami, ki jih naloge obravnavajo, 

se učenci spoznajo že v prvem in drugem triletju. Te naloge učencem ne predstavljajo večjih 

ovir pri reševanju. Zahtevnejša je tretja naloga. Z magnetizmom se učenci srečajo v 4. 

razredu, podrobneje ga obravnavajo pri fiziki v 9. razredu. 

Spretnosti uporabe znanja in razumevanja konceptov preverijo tudi tri naloge v prvem bloku 

nalog. Peta naloga obravnava kemijske in fizikalne procese pri nastanku prsti. Po učnem 

načrtu se naši učenci s to temo bežno srečajo v drugem triletju, s kemijskimi procesi pa delno 

pri predmetu kemija, pri predmetu fizika pa te teme v osnovni šoli ne obravnavajo. O 

nastanku in oblikovanju Zemlje se učijo šele v 9. razredu osnovne šole in kasneje v srednji 

šoli. Ta naloga je za naše učence nekoliko težja. Šesta naloga pokaže subjektivnost učiteljeve 

naklonjenosti ekologiji. Naloga je rešljiva, saj se s to temo učenci ukvarjajo v vseh triletjih. 
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Tretja kognitivna raven je sklepanje in utemeljevanje, ki vključuje težje naloge. V tem sklopu 

so štiri takšne naloge. Posebno izpostavljeni sta dve nalogi. Druga naloga obravnava vsebino, 

ki jo spoznajo šele v 9. razredu. Sedma naloga pa za rešitev zahteva medpredmetno povezavo 

biologije, geografije in zgodovine. 

 

Iz preglednice 5 in grafične predstavitve (Slika 7) je razvidno, da predvidevanja na osnovi 

pojmovne analize sledijo dejanski uspešnosti reševanja. Močno izstopajo druga, deveta in 

deseta naloga. Pri drugi je vsebina težja, ker se z njo učenci srečajo šele v 9. razredu. Pri 

deveti in deseti pa sta ključni razumevanje povezanosti organizma z okoljem in poznavanje 

telesnih značilnosti organizma, s katerimi ima v okolju, kjer prebiva, prednost. Natančnejši 

opis se nadaljuje pod preglednico in diagramom. 

 

Naloga Ocena uspešnosti reševanja Uspešnost reševanja Reševanje 

1. nizka, usklajeno 50 % - 75 % 73,5 % na meji pričakovanj 

2. visoka, ni usklajeno do 25 % 45,3 % bolje od pričakovanja 

3. srednja, usklajena 50 % - 75 % 54,9 % po pričakovanjih 

4. visoka, ni usklajeno do 25 % 15 % po pričakovanjih 

5. visoka, ni usklajeno do 25 % 18,3 % po pričakovanjih 

6. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 73,5 % na meji pričakovanj 

7. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 40,2 % pod mejo pričakovanj 

8. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 67, 95 % po pričakovanjih 

9. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 28,5 % slabše od pričakovanj 

10. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 67,2 % po pričakovanjih 

Preglednica 5: Stopnje uspešnosti reševanja naloge sklopa S01 

 



45 
 

 

Slika 7: Primerjava ocene uspešnosti reševanja in dejanske uspešnosti reševanja nalog S01 

 
Slika 7 prikaže očitna odstopanja  pri drugi nalogi, ki je sicer rešena bolje od pričakovanj. Z 

vsebino naloge in samimi pojmi se učenci spoznajo v 9. razredu, čeprav osnovne pojme 

spoznajo že v 5. razredu. Največje odstopanje je pri deveti in deseti nalogi. Nalogi sta bili 

slabo rešeni. Vsebina in pojmi niso zahtevni in jih ni težko usvojiti. 

 

Naloge naravoslovnega bloka S02 (16 nalog) 

Naloge drugega bloka je reševalo 581 učencev. 

 

1. naloga 

Učenec prepozna proces prebavljanja iz danega opisa. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Značilnosti, razvrstitev in življenjski procesi 

organizmov 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: v prvih dveh triletjih se s tem ne ukvarjajo, pojmovno: 9. razred 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo do 25 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 46,9 % učencev 

Mnenje: Za reševanje te naloge je potrebno znanje o poznavanju poteka prebave. Prav tako je 

pomembno, da učenci vedo, kaj so večje molekule in kaj manjše. To nalogo lahko povežemo 
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s kemijo v 9. razredu. Za naše učence je to težje rešljiva naloga, rezultat je boljši od 

pričakovanega. 

. 

2. naloga 

Učenec pojasni, zakaj izpostavljenost gripi ne vodi vedno do okužbe. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Zdravje človeka 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: prvo triletje in 4. razred, pojmovno: 8. in 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 81,4 % učencev 

Mnenje: V prvem triletju v poglavju Živimo zdravo v šoli obravnavajo vsebine o nalezljivih 

boleznih, omenjen je tudi imunski sistem, vendar te teme ni v letnem učnem načrtu. Temo 

Moje telo v četrtem razredu obravnavajo v sklopu poglavje o zdravju.  Učenci razumejo 

delovanje imunskega sistema in znajo pojasniti, zakaj izpostavljenost virusu gripe nujno ne 

vodi do okužbe. Naloga je srednje težka po mejniku naravoslovnega znanja raziskave TIMSS. 

Rezultat pri raziskavi TIMSS je nad pričakovanji. 

 

3. naloga 

Učenec prepozna hrano, ki vsebuje največji odstotek beljakovin. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Zdravje človeka 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: prvo triletje in 5. razred, pojmovno: 9. razred - biologija in kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo do 25 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 39,8 % učencev 

Mnenje: V prvem triletju se o beljakovinah ne učijo, omenijo jih v poglavju Živimo zdravo 

pri predmetu Spoznavanje okolja, ki pa ga ni v načrtu. V 5. razredu obravnavajo temo Sestava 

hrane, vendar po mnenju učiteljic te naloge ne bi znali rešiti, ker naloga zahteva razumevanje 

odstotnih vrednosti. 

Pomembno je, da učenci prepoznajo vir hrane, ki vsebuje največji odstotek beljakovin. Z 

znanjem, ki ga pridobijo pri predmetu biologija, pri obravnavi prebavil, in z znanjem, ki ga 

dobijo pri kemiji pri poglavju o prehrambeni industriji, je naloga rešljiva. Po pričakovanjih je 

naloga slabo rešena, saj se z njeno vsebino seznanijo v devetem razredu. 

 

4. naloga 
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Učenec prepozna, da je povprečna telesna temperatura ljudi, ki živijo v vročem podnebju 

enaka povprečni temperaturi ljudi, ki živijo v hladnem podnebju. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Značilnosti, razvrstitev in življenjski procesi 

organizmov 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: v prvih dveh triletjih se s tem ne ukvarjajo, pojmovno: 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo do 25 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 25,6 % učencev 

Mnenje: V prvih dveh triletjih to vsebino ne obravnavajo, spoznajo se le s pojmom telesna 

temperatura. Naloga je verjetno za učence zavajajoča (vroče in hladno podnebje, spremembe 

okolja), saj jih lahko prva dva odgovora zavedeta. Tu je pomembno racionalno razmišljanje in 

uporaba znanja. Naloga je zelo zahtevna za naše učence, zato je bil slab rezultat pričakovan. 

 

5. naloga 

Učenec prepozna, kaj nastane takoj po oploditvi. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 3. razred, pojmovno: 9. razred 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo do 25 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 7,7 % učencev 

Mnenje: V 3.  razredu učenci spoznajo razmnoževanje ljudi in živali. Nato temo nadaljujejo v 

9. razredu. Rezultat je po pričakovanjih zelo slab. 

 

6. naloga 

Učenec prepozna razred živali za žival, ki ima luske in izmenjuje pline samo s pljuči. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Značilnosti, razvrstitev in življenjski procesi 

organizmov 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 40,1 % učencev 

Mnenje: V 2. in 3. razredu spoznajo, da živali spadajo v različne razrede, vendar se o tem 

podrobneje učijo v 8. razredu. Pomembno je, da učenci prepoznajo žival po lastnostih, ki so 

podane. Naloga je zelo lahka, vendar so jo naši učenci reševali slabo. 
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7. naloga 

Učenec prepozna, da je barva predmeta enaka barvi svetlobe, ki se odbije od predmeta. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Svetloba 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 3. razred, pojmovno: 7. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 49,3 % učencev 

Mnenje: V 3. razredu že obravnavajo odboj svetlobe od predmeta. Kasneje se z odbojem 

svetlobe srečajo pri naravoslovju v 7. razredu. Svetlobe pri fiziki ne obravnavajo. 

Pomembno je, da učenci razumejo in ugotovijo, da je barva predmetov posledica odboja 

svetlobnih valov od predmeta. Naloga je za naše učence rešljiva. Rezultat pri raziskavi 

TIMSS je na meji pričakovanj. 

 

8. naloga 

Učenec primerja zvočne valove z veliko amplitudo in zvočne valove z majhno amplitudo. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Zvok 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 3. razred, pojmovno: 7. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 57 % učencev. 

Mnenje: V 3. razredu se prvič srečajo s pojmom zvok, in temo, da zvok potuje po zraku. 

Svoje znanje razširijo v 7. razredu. Zvoka pri fiziki ne obravnavajo. Pomembno je, da 

ugotovijo, kako se zvočni valovi z veliko amplitudo razlikujejo po energiji in glasnosti od 

zvočnih valov z manjšo amplitudo.  

 

9. naloga 

Učenec opiše korake pri ločevanju soli iz zmesi soli, peska in listja ter navedejo razlog za 

vsak korak. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Lastnosti snovi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: 2. razred in 4. razred, pojmovno: 7. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 
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Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 23,2 % učencev, delno pravilno pa 21,7 % 

učencev 

Mnenje: V 2. razredu spoznajo čisto osnovne tehnike ločevanja kot sta sejanje, vejanje. V 4. 

razredu obravnavajo temo Zmesi ločujemo na različne načine. Pomembno je, da učenci z 

logičnim mišljenjem pridejo do končne rešitve, dejstvo pa je, da morajo poznati tehnike 

ločevanja. V učnem načrtu kemije pojmovno ni zaslediti tehnik ločevanja. Naloga spada med 

težje naloge. Rezultat pri raziskavi TIMSS je pod pričakovanji. 

 

10. naloga 

Učenec uporabi znanje o ohranitvi mase pri kemijski reakciji za razlago, kaj se zgodi z maso 

snovi, ko nastane ta snov. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Kemijske spremembe 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 2. in 3. razred, pojmovno: 9. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo do 25 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 38,4 % učencev 

Mnenje: V prvem triletju se pri pouku matematike seznanijo s temo Tehtanje. To pomeni, da 

morajo znati razbrati, kje odčitajo maso. Seveda pa je naloga bolj kompleksna in nam samo 

znanje iz prvega triletja ne pomaga. Pomembno je, da učenci pri reševanju te naloge poznajo 

Zakon o ohranitvi mase (masa reaktantov je enaka masi produktov), ki ga spoznajo pri fiziki 

8. razredu. Pomembno je tudi, da znajo razbrati, da snovi nismo niti dodali niti je nismo 

odvzeli, temveč da pride do nastanka plina. Rezultat raziskave TIMSS je boljši od 

pričakovanega. 

 

11. naloga 

Učenec prepozna model, ki predstavlja porazdelitev subatomskih delcev v atomu. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Delitev in sestava snovi 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: v prvih dveh triletjih se tega ne učijo, pojmovno: 8. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 67,5 % učencev 

Mnenje: Naloga ni težka, za rešitev je potrebno znanje kemije. Rezultat pri raziskavi TIMSS 

je slabši od pričakovanega. 
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12. naloga 

Učenec razloži, da je kemijska sprememba v mleku povzročila spremembo barve 

lakmusovega papirja iz modre v rdečo. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Kemijske spremembe 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: v prvih dveh triletjih se tega ne učijo, pojmovno: 9. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 28,1 % učencev 

Mnenje: Pri tej nalogi je pomembna uporaba znanja. Predvsem je pomembno, da iz 

spremembe barve lakmusovega papirja ugotovijo, da je potekla kemijska reakcija. To 

spoznajo v 8. razredu pri kemiji. Za pojasnitev odgovora, zakaj v mleku nastane kislina 

(vemo, ker je lakmusov papir spremenil barvo, omemba fermentacije) je potrebno več znanja, 

kot ga učenci osvojijo do 9. razreda. Rezultat pri raziskavi TIMSS je bil slabši od 

pričakovanega. 

 

13. naloga 

Učenec razloži, kako nastane prst. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 2. in 3. razred, ter 5. razred, pojmovno: 6. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 68,1 % učencev 

Mnenje: S prstjo in samem nastankom prsti se učenci zelo zgodaj srečajo. S tem se ukvarjajo 

pri geografiji v vseh razredih. Glede na zahtevnost naloge je rezultat pri raziskavi TIMSS pod 

pričakovanji. 

 

14. naloga 

Učenec z diagrama, ki prikazuje relativne položaje mest in informacije o vremenskem stanju 

teh mest in predvideva, kakšno bo vreme. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski procesi in cikli ter zgodovina 

Kognitivna raven : uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 3. razred, pojmovno: 9. razred - geografija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 59,3 % učencev 
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Mnenje: Učenci se z vetrovi in smermi pihanja spoznajo že v 3. razredu. Boljši učenci bi po 

mnenju učiteljice v 5. razredu že lahko pravilno sklepali o tem. Več o tem se učijo pri 

geografiji v vseh razredih. Naloga je rešljiva, vendar bi dosegli boljše rezultate, če bi nalogo 

reševali v 9. razredu. 

 

15. naloga 

Naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu učenec vzvoda prepozna dele egipčanskega 

vzvoda, v drugem delu pa učenec uporabi podatke s slike vzvoda in podano enačbo, da 

izračuna silo, potrebno za dvig bloka. 

A. Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Sile in gibanje 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

B. Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Sile in gibanje 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

A. 

UN: /, pojmovno: 8. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % 

Uspešnost reševanja: prvi del naloge je pravilno rešilo 21,9 % učencev 

Mnenje: Pomembno je, da učenci znajo prepoznati predmete, ki jih uporabljamo kot vzvod, 

in določiti sile. Nalogo učenci lahko rešijo, saj se s to temo srečajo v 8. razredu, vendar spada 

med težje naloge. Rezultat pri raziskavi TIMSS je slabši od pričakovanj. 

B. 

UN:/, pojmovno: 8. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25% do 50 % 

Uspešnost reševanja: drugi del naloge je pravilno rešilo 10,8 % učencev. 

Mnenje: Pomembno je, da učenci prepoznajo sile. Podatki in formule so dane, naloga je 

zahtevnejša. Rezultati reševanja so bistveno slabši od pričakovanih. 

 

16. naloga 

Učenec razloži, zakaj je pomembno recikliranje snovi, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 

življenju. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski viri, njihova uporaba in 

ohranjanje/zaščita 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: vsi trije razredi prvega triletja in 4. in 5. razred, pojmovno: 6.,7. razred - naravoslovje 



52 
 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 46,3 % učencev 

Mnenje: Recikliranje odpadkov in onesnaženost okolja sta pereči temi današnjega časa, 

pogosto prisotni v medijih. Naloga ne bi smela učencem delati problemov, vendar so rezultati 

bistveno slabši od pričakovanih. 

 

Povzetek sklopa S02 

 

Osem nalog drugega sklopa zahteva od učencev poznavanje dejstev, postopkov in konceptov. 

Prva naloga zahteva znanja, s katerimi se učenci srečajo v 9. razredu pri biologiji, ko se učijo 

o prebavilih. Za reševanje tretje naloge učenci že v prvih dveh triletjih. Pri reševanju te naloge 

pa morajo učenci povezovati znanje biologije in kemije, za kar pa se usposobijo v 9. razredu. 

Podobno velja za peto nalogo. Z razmnoževanjem se podrobneje učenci seznanijo šele v 9. 

razredu. 

Drugi sklop vsebuje kar sedem nalog, ki zahtevajo uporabo znanja in razumevanje konceptov. 

Druga in četrta naloga obravnavata vsebine, ki jih učenci spoznajo šele v 9. razredu, osnovo 

za razumevanje pa dobijo v prvem in drugem triletju. Naloga je za učence rešljiva na osnovi  

racionalnega razmišljanja in uporabe znanja, pridobljenega k prvih dveh triletjih. Z vsebino 

desete naloge tehtanje in masa se učenci spoznajo v prvih dveh triletjih pri pouku matematike, 

vendar je tovrstno znanje premalo za uspešno rešitev te naloge. Poleg osnovnega 

matematičnega znanja je potrebno tudi kemijsko znanje, ki ga učenci pridobijo šele v 9. 

razredu. Dvanajsto nalogo znajo učenci delno rešiti. Vedo, da gre za kemijsko spremembo, saj 

to znanje osvojijo v 8. razredu, vendar pa naloge ne morejo ustrezno pojasniti, ker to znanje 

osvojijo šele v 9. razredu. 

Naloga sklepanja in utemeljevanja je v tem bloku samo ena. Z osnovnimi tehnikami ločevanja 

zmesi se spoznajo že v prvih dveh triletjih, vendar s tem znanjem naloge ni mogoče rešiti. 

Naloga je zanimiva, ker pojmovne opredelitve tehnik ločevanja ni v učnem načrtu za kemijo, 

čeprav se tema pri pouku obravnava. 

 

Iz preglednice 6 in grafične predstavitve (Slika 8) je razvidno, da predvidevanja na osnovi 

pojmovne analize sledijo dejanski uspešnosti reševanja. Močno izstopajo prva, druga in 

dvanajsta naloga. Prvo in drugo nalogo so učenci zelo dobro reševali, saj je vsebina povezana 

z vsakdanjim življenjem. Dvanajsta naloga je naloga nižje zahtevnosti, vendar se z njeno 

vsebino seznanijo v 9. razredu. Natančnejši opis se nadaljuje pod preglednico in diagramom. 
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Naloga Ocena uspešnosti reševanja Uspešnost reševanja Reševanje 

1. visoka, ni usklajeno do 25 % 46,9 % bolje od pričakovanja 

2. srednja, ni usklajeno 25% - 50 % 81,4 % bolje od pričakovanja 

3. visoka, ni usklajeno do 25 % 39,8 % bolje od pričakovanja 

4. visoka, ni usklajeno do 25 % 25,6 % po pričakovanjih 

5. visoka, ni usklajeno do 25 % 7,7 % po pričakovanjih 

6. nizka, usklajeno 75 % -100 % 40,1 % slabše od pričakovanj 

7. srednja, usklajeno 50 % -75 % 49,3 % na meji pričakovanj 

8. srednja, usklajeno 50 % -75 % 57 % po pričakovanjih 

9. visoka, usklajeno 25 % - 50 % 22,45 % slabše od pričakovanj 

10. visoka, ni usklajeno do 25 % 38,4 % bolje od pričakovanja 

11. nizka, usklajeno 75 % -100 % 67,5 % slabše od pričakovanj 

12. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 28,1 % slabše od pričakovanj 

13. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 68,1 % slabše od pričakovanj 

14. srednja, ni usklajeno 25% - 50 % 59,3 % bolje od pričakovanja 

15. visoka, usklajeno 25 % - 50 % 16, 35 % slabše od pričakovanj 

16. nizka, usklajeno 75 % -100 % 46,3 % slabše od pričakovanj 

Preglednica 6: Stopnje uspešnosti reševanja naloge sklopa S02. 

 

 

Slika 8: Primerjava ocene uspešnosti reševanja in dejanske uspešnosti reševanja nalog S02 
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Na sliki 8 so velika pozitivna odstopanja predvsem pri prvi in drugi nalogi. Gre za vsebini,  s 

katerima se učenci srečajo v 9. razredu. Za uspešno reševanje teh nalog je dovolj življenjska 

izkušnja. Šesta naloga ima slab rezultat, vsebina se obravnava v 8. razredu. Možno je, da je 

pred raziskavo niso obravnavali ali so pojme in vsebino premalo utrdili. Na grafikonu je vidno 

odstopanje pričakovanega od rešenega pri šestnajsti nalogi. Z vsebino ločevanje in 

recikliranje odpadkov se učenci srečajo v 9. razredu, ker je tema aktualna se z njo 

vsakodnevno srečajo s  strani medijev, a je kljub temu rezultat slab. 

 

Naloge naravoslovnega bloka S03 (14 nalog) 

Naloge tretjega bloka je reševalo 576 učencev. 

 

1. naloga 

Učenec s seznama plinov določi kisik kot plin, ki povzroči rjavenje. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Kemijske spremembe 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: prvo triletje, pojmovno: 8. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 50,3 % učencev 

Mnenje: V prvem triletju sicer omenjajo kisik, vendar ne v povezavi z vsebino te naloge. 

Pomembno je, da učenci vidijo, da je prišlo do neke spremembe – kemijske reakcije in 

opredelijo kisik kot plin, ki povzroča rjavenje. Naloga spada med lažje, vendar je rezultat 

reševanja naloge nizek. 

 

2. naloga 

Učenec poda izjavo za poskus kot opažanje, napoved, zaključek, teorija ali domneva. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Kemijske spremembe 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: prvo triletje, pojmovno: 8. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 81,8 % učencev 

Mnenje: Pri poskusih v prvem triletju se učenci učijo opazovanja. Pomembno je, da pri 

poskusu opazujejo in si zapisujejo ter da vedo, zakaj je opazovanje pri naravoslovju 

pomembno. Naloga je lahka, temu primeren je tudi njen rezultat. 
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3. naloga 

Učenec uporabi pridobljeno znanje o fotosintezi in dihanju, da določi pline, ki jih rastline in 

živali v ekosistemu gozda sprejemajo ali oddajajo, kot je prikazano na sliki. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Ekosistemi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: 2, 3. razred, pojmovno: 8. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 68,8 % učencev 

Mnenje: V nižjih razredih se učijo, da organizmi sprejemajo in oddajajo snovi. Učenci znajo 

uporabiti vedenje o kompleksnosti živih organizmov in njihovi povezanosti z okoljem (pride 

do izmenjave kisika pri vdihu in ogljikovega dioksida pri izdihu). Ta naloge ne spada v 

kategorijo težjih nalog. Rezultat pri raziskavi TIMSS je slabši od pričakovanj. 

 

4. naloga 

Učenec dopolni razpredelnico, ki prikazuje odvisnost napetosti od toka. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Elektrika in magnetizem 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 62 % učencev 

Mnenje: Nalogo lahko učenci rešijo s sklepanjem. Pomembno je, da učenci poznajo enačbe 

za računanje napetosti. Naloge so namenjene osmošolcem, vsebine o elektriki pa spoznajo 

učenci v 9. razredu, tako da imajo učenci pri tem pristopu reševanja težave. Rezultati so boljši 

od pričakovanih. 

 

5. naloga 

Učenec primerja stanje na Zemlji s stanjem na Luni vedoč, da zvok za potovanje potrebuje 

medij. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Zvok 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 3. razred, pojmovno: 7. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 78,1 % učencev 
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Mnenje: Že v 3. razredu se učijo, da zvok potuje skozi zrak. Pomembno je, da vedo da na 

Luni ni zraka. Naloga je rešljiva, vendar morajo učenci poznati pot zvoka in to, da na Luni ni 

zraka. Rezultat je primeren glede na osvojene pojme. 

 

6. naloga 

Učenec prepozna, da je kovina boljši prevodnik toplote kot steklo, les ali plastika. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Spremembe energije, toplote in temperature 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 2., 3. razred, pojmovno: 8. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 52,9 % učencev 

Mnenje: Že zelo zgodaj se spoznajo z različnimi materiali njihovo sposobnostjo prevodnosti 

toplote, kar pomeni, da osnovo učenci že imajo. Kasneje nadgradijo svoje znanje, in sicer da 

je toplotna prevodnost proces, pri katerem se toplota prenaša vzdolž kovinske palice. Kovina 

je boljši prevodnik toplote kot steklo, les ali plastika. Naloga je srednje zahtevna, z vsebino se 

spoznajo učenci pred raziskavo. Rezultat pri raziskavi TIMSS je pričakovan. 

 

7. naloga 

Z diagrama, ki prikazuje kroženje vode na Zemlji učenec prepozna Sonce kot vir energije za 

kroženje vode. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski procesi in cikli ter zgodovina 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 2., 3. razred in 5. razred, pojmovno: 6. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 76,8 % učencev. 

Mnenje: V prvem triletju se učenci učijo o kroženju vode in izvedo, kaj je vir energije. Sonce 

prepoznajo kot vir energije pri kroženju vode in razložijo, kako voda iz morja izhlapi in pade 

nazaj na Zemljo kot padavina. Naloga spada med lažje naloge. Rezultat pri raziskavi TIMSS 

je pričakovan. 

 

8. naloga 

Naloga zahteva od učencev, da izberejo pravilen odgovor na vprašanje, katera živa bitja 

obstajajo na Zemlji najdlje časa. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija 
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Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: za to nalogo ni podatkov o uspešnosti reševanja naših učencev 

Mnenje: Pomembno je, da učenci vedo, da se je življenje začelo v vodi – morju in posledično 

sklepajo, da so ribe najstarejša živa bitja med navedenimi. Učenci lahko nalogo rešijo brez 

večjih težav.  

 

9. naloga 

Učenec navede, da žveplov dioksid, ki nastane pri gorenju premoga z vodno paro, v ozračju 

tvori kisel dež. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski procesi in cikli ter zgodovina 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: /, pojmovno: 8., 9. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 38,1 % učencev 

Mnenje: Učenci morajo poznati lastnosti žvepla in žveplovega dioksida, posledično tudi 

kemijske reakcije le-teh v ozračju (kaj se zgodi pri kemijski reakciji med žveplovim 

dioksidom in vodo v ozračju). Učenci vedo, da nastane kislina, ki s padavinami tvori kisel 

dež. Nalogo so učenci rešili nižje od pričakovanj. 

 

10. naloga 

Učenec prepozna organiziranost živih bitij od najpreprostejše do najbolj zapletene oblike 

(celica-tkivo-organ-organizem). 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Celice in njihove funkcije 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 54,2 % učencev 

Mnenje: Učenci spoznajo in prepoznajo stopnjo organiziranosti od najmanjše enote do 

največje. Naloga ni zahtevna, vendar to temo obravnavajo šele v 9. razredu. Rezultat 

raziskave TIMSS je, kljub temu, da vsebine učenci niso obravnavali dober in v okviru 

pričakovanj. 
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11. naloga 

Učenec razloži podatke iz grafa poti od časa. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Sile in gibanje 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: /, pojmovno: 9. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 62,6 % učencev 

Mnenje: V 5. razredu učenci znajo brati grafe. Učenci zanjo iz grafa odčitati podatke in vedo, 

da naloga obravnava gibanje. Potrebno je poznati enačbe za gibanje, ki jih spoznajo šele v 9. 

razredu. Rezultat raziskave TIMSS je, kljub temu da vsebine učenci niso obravnavali dober in 

v okviru pričakovanj. 

 

12. naloga 

Učenec razloži, zakaj nam srce hitreje bije, ko telovadimo. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: značilnosti, razvrstitev in življenjski procesi 

organizmov 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: 4. razred, pojmovno: 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 8,6 % učencev. Delno pravilno je nalogo 

rešilo 41,6 % učencev. 

Mnenje: učenci morajo poiskati povezavo med hitrostjo bitja srca in fiziološkimi potrebami 

med fizično aktivnostjo in vlogo krvnega obtoka. Naloga je za naše učence težja, saj se s tem 

srečajo šele eno leto po izvedeni raziskavi. Rezultat pri raziskavi TIMSS je pričakovan. 

 

13. naloga 

Učenec uporabi znanje o faznih spremembah in vrelišču vode in razloži, da temperatura vode 

ne preseže temperature vrelišča kljub dovedeni toploti. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Fizikalna stanja in spremembe snovi 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 2., 3., 5. razred, pojmovno: 8. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 34,2 % učencev 
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Mnenje: V 5. razredu se srečajo s pojmom vrelišče. Učenci morajo vedeti, da je pri 

temperaturi 100° C vrelišče vode. Temperatura vode, ki vre, se ne spremeni kljub segrevanju. 

Naloga spada med zahtevnejše. Rezultat raziskave TIMSS je slabši od pričakovanj. 

 

14. naloga 

Učenec iz opisa poskusa, kako kuhinjska sol vpliva na zmrzovanje vode, napiše zaključek 

poskusa. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Fizikalna stanja in spremembe snovi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: /, pojmovno: 8. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 58,4 % učencev. 

Mnenje: Naloga našim učencem ne predstavlja večjih težav, saj so se s tovrstnim problemom 

že ukvarjali pri pouku, vendar je rezultat raziskave TIMSS slabši od pričakovanj. 

 

Povzetek sklopa S03 

 

V tem bloku so štiri naloge poznavanja dejstev, postopkov in razumevanje konceptov in so 

pojmovno usklajene z učnim načrtom. 

Pet nalog preverjaja uporabo znanja in razumevanja konceptov. Te so za naše učence malo 

težje, saj gre za višjo raven zahtevnosti po lestvici ocenjevanja znanja TIMSS. Vsebino devete 

naloge naši učenci obravnavajo v 8. in 9. razredu. Načeloma jo lahko rešijo, vendar morajo 

imeti dobro utrjeno znanje o kemijskih reakcijah. Enajsta naloga vsebuje graf, iz katerega 

učenci odčitavajo podatke. Te veščine imajo naši učenci usvojene, vendar pojem hitrost in 

enačbo za izračun spoznajo šele v 9. razredu. Z vsebino dvanajste naloge se srečajo v drugi 

polovici tretjega triletja, vendar jo podrobneje spoznajo šele v 9. razredu pri pouku biologije. 

Z logičnim razmišljanjem in sklepanjem bi naši učenci znali dobro rešiti to nalogo. 

Nalog uporabe znanja in razumevanja konceptov je v tretjem bloku pet. Izpostaviti velja dve 

nalogi, ki predstavljata problem našim učencem. Četrta naloga je rešljiva s sklepanjem, 

vendar se s tem učitelji fizike ne bi strinjali. Potrebno znanje učenci za reševanje te naloge 

osvojijo v 9. razredu. Deseta naloga je rešljiva za učence 9. razreda.  

 

Iz preglednice 7 in grafične predstavitve (Slika 9) je razvidno, da predvidevanja na osnovi 

pojmovne analize sledijo dejanski uspešnosti reševanja. Močno izstopata prva in trinajsta 
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naloga. Prva naloga spada med lažje kemijske naloge in je pojmovno usklajena z učnim 

načrtom. Rezultat reševanja je bil zelo slab, kar bi lahko pripisali slabi utrjenosti znanja. 

Trinajsta naloga prav tako ni preveč zahtevna, gre za fizikalno-kemijsko obarvano nalogo, ki 

pa pojmovno predstavlja učencem velik problem. Natančnejši opis se nadaljuje pod 

preglednico in diagramom. 

 

Naloga Ocena uspešnosti reševanja Uspešnost reševanja Reševanje 

1. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 50,3 % slabše od pričakovanj 

2. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 81,8 % po pričakovanjih 

3. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 68,8 % slabše od pričakovanj 

4. nizka, ni usklajeno 50 % -75 % 62 % po pričakovanjih 

5. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 78,1 % po pričakovanjih 

6. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 52,9 % po pričakovanjih 

7. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 76,8 % po pričakovanjih 

8. nizka, usklajeno 75 % - 100 % ni rezultata ni rezultata 

9. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 38,1 % slabše od pričakovanj 

10. nizka, ni usklajeno 50 % -75 % 54,2 % po pričakovanjih 

11. nizka, ni usklajeno 50 % -75 % 62,6 % po pričakovanjih 

12. srednja, ni usklajeno 25 % - 50 % 25,1 % po pričakovanjih 

13. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 34,2 % slabše od pričakovanj 

14. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 58,4 % slabše od pričakovanj 

Preglednica 7: Stopnje uspešnosti reševanja naloge sklopa S03. 
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Slika 9: Primerjava ocene uspešnosti reševanja in dejanske uspešnosti reševanja nalog S03 

 

Na sliki 9 je prva naloga pojmovno in vsebinsko obravnavana v 8. razredu, slabo reševana. 

Naloga osem je brez podatkov o uspešnosti reševanja. Večje odstopanje je pri deveti nalogi. 

Večino potrebnega znanja za  reševanje dobijo učenci v 9. razredu, kar je lahko razlog  za 

slabše reševanje. Slabši rezultat je dosežen tudi pri nalogi trinajst in štirinajst, četudi se z 

vsebinama učenci srečajo pred raziskavo. Res je, da je naloga trinajst težja, saj so pojmi težje 

razumljivi in predstavljivi. 

 

Naloge naravoslovnega bloka S04 (15 nalog) 

Naloge četrtega bloka je reševalo 580 učencev. 

 

1. naloga 

Učenec prepozna celice, ki prenašajo sporočila. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Celice in njihove funkcije 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 71,8 % učencev 
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Mnenje: Naloga zahteva temeljno znanje o biologiji človeka, prepoznajo, da živci prenašajo 

čutna sporočila v možgane. Te naloge žal naši učenci ne morejo rešiti, ker se s to temo 

spoznajo šele v 9. razredu. Vendar je bila naloga zelo dobro rešena. 

 

2. naloga 

Učenec s slike določi organ prebavnega sistema pri človeku. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Značilnosti, razvrstitev in življenjski procesi 

organizmov 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 4. razred, pojmovno: 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 60,4 % učencev 

Mnenje: Naloga zahteva od učencev znanje o človeškem telesu, vendar le tega pridobijo šele 

v 9. razredu. Rezultat pri raziskavi TIMSS je pričakovan. 

 

3. naloga 

Učenec pri raziskovanju primerja rast rastlin iz genetsko enakih semen pod različnimi pogoji 

in predvideva, katera rastlina bo zrasla višje ter odgovor pojasni. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: 4., 5. razred, pojmovno: 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 41,7 % učencev. Delno pravilno je nalogo 

rešilo 35,2 % učencev 

Mnenje: Učenec razume vpliv hranil in svetlobe na rast rastlin. Naloga je s sklepanjem in 

logiko rešljiva, čeprav se učenci srečajo šele v 9. razredu. Rezultat pri raziskavi TIMSS je 

pričakovan. 

 

4. naloga 

Učenec napiše dva okoljska problema, s katerima bi se mesto lahko soočilo zaradi povečanja 

števila prebivalstva. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Ekosistemi 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred - biologija 
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Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 31,5 % učencev. Delno pravilno je nalogo 

rešilo 36,1 % učencev. 

Mnenje: Učenci predstavijo vpliv rasti prebivalstva na okolje, vsebino naloge obravnavano v 

9. razredu. S to vsebino se srečajo učenci že v prvem in drugem triletju pri različnih 

predmetih (npr. geografija), zato učenci znajo odgovoriti na vprašanje. Natančneje pa jo 

obravnavajo v 9. razredu. Rezultat je zelo slab in pod pričakovanji. 

 

5. naloga 

Učenec prepozna bolezen, ki jo povzroči virus. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Zdravje človeka 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 8., 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 81,8 % učencev 

Mnenje: V 3. razredu učenci spoznajo nalezljive bolezni. S pojmom virusi se srečajo v 8. 

razredu pri sistematiki in spoznajo določene nalezljive bolezni. Kasneje to obravnavajo pri 

biologiji človeka. Gre za poznavanje dejstev, zato je ta naloga lahka in je bila zelo dobro 

rešena. 

 

6. naloga 

Učenec dopolni sliko, ki označuje smer pretoka energije v prehranjevalni verigi. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Ekosistemi 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 2., 3., 5. razred, pojmovno: 6. razred - naravoslovje, 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 52,3 % učencev 

Mnenje: Učenci povežejo in razumejo povezavo med sončno energijo, rastlinami in živalmi v 

ekosistemih. Naloga ne predstavlja večjih ovir pri reševanju. Rezultat pri raziskavi TIMSS je 

pričakovan. 

 

7. naloga 

Učenec opiše prednosti uporabe vzporednih električnih krogov v primerjavi z uporabo 

zaporednih električnih krogov v stanovanjih. 
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Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Elektrika in magnetizem 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 4,8 % učencev 

Mnenje: Naloga zahteva poznavanje pravil zaporedne in vzporedne vezave porabnikov. S to 

vsebino se srečajo v 9. razredu. Rezultat, ki so ga učenci dosegli, je zelo slab.  

 

8. naloga 

Učenec prepozna sliko, ki kaže delce v kovini po segrevanju. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Fizikalna stanja in spremembe snovi 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred – fizika, 8. razred – kemija  

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 52,1 % učencev 

Mnenje: Naloga je zelo zahtevna, saj imajo učenci zelo slabo submikroskopsko predstavo. 

Rezultat pri raziskavi TIMSS je boljši od pričakovanega. 

 

9. naloga 

Učenec s slike, ki prikazuje tri magnete, razloži, zakaj se dva magneta dotikata in tretji ostane 

ločen. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Elektrika in magnetizem 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 4. razred, pojmovno: 9. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 10 % učencev. Delno pravilno je nalogo rešilo 

38,1 % učencev 

Mnenje: Učenci uporabijo znanje o magnetnih polih iz 4. razreda o magnetih. S predznanjem 

lahko rešijo nalogo, več o magnetizmu in magnetih pa spoznajo v 9. razredu. Nalogo so 

testiranci slabše reševali od pričakovanj. 

 

10. naloga 

Učenec ve, da je za gorenje potreben kisik. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Kemijske spremembe 
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Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 2., 3., 5. razred, pojmovno: 8. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 82,7 % učencev 

Mnenje: Že v prvem triletju spoznajo poskus gorenja in se naučijo, da je za gorenje potreben 

kisik. V 8. razredu razširijo svoje znanje. Ta naloga spada med lažje naloge. Rezultat pri 

raziskavi TIMSS je bil pričakovan. 

 

11. naloga 

Naloga je razdeljena na tri dele. V prvem delu naloge učenec iz opisa raziskave o gostoti 

interpretira razpredelnico, ki predstavlja metode, ki so jih uporabile skupine za merjenje mase. 

Razloži, zakaj se rezultati meritev skupin razlikujejo med sabo.  V drugem delu naloge iz 

podatkov raziskave o gostoti razloži, zakaj dva različna pristopa merjenja prostornine prazne 

pločevinke podata dva različna rezultata. V tretjem delu naloge iz podatkov raziskave o 

gostoti pločevinke iz kovine, razloži razpredelnico mas, prostornin in gostot in predvidi 

metodo za določitev gostote kovine iz katere je pločevinka. 

A. Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Delitev in sestava snovi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

B. Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Delitev in sestava snovi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

C. Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Delitev in sestava snovi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: /,  pojmovno: 8. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: prvi del naloge je pravilno rešilo 49 % učencev. Drugi del naloge je 

pravilno rešilo 6,8 % učencev. Tretji del naloge je pravilno rešilo 33,8 % učencev 

Mnenje: Učenci s pomočjo večstopenjske raziskave gostote interpretirajo rezultate različnih 

metod merjenja mase in razložijo razlike med meritvami na osnovi izbranih podatkov iz 

tabele. Te podatke uporabijo za izračun mase in napišejo zaključek. Naloga je primerna in 

rešljiva. Rezultat pri raziskavi TIMSS je bil slabši od pričakovanega. 

 

12. naloga 

S slike, ki prikazuje različne tekočine v čaši, učenec prepozna trditev o relativni gostoti. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Sile in gibanja 
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Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: 5. razred, pojmovno: 8. razred – fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 51,6 % učencev 

Mnenje: Učenci se seznanijo s pojmom gostota, vendar učiteljice razrednega pouka so 

izrazile dvom, da bodo učenci nalogo rešili. Iz slike lahko sklepajo, katera tekočina ima 

največjo in katera najmanjšo gostoto. Vse to se naučijo v 8. razredu pri fiziki. Rezultat pri 

raziskavi TIMSS je občutno slabši od pričakovanega. 

 

13. naloga 

Učenec napiše vzrok za onesnaževanje podtalnice. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski procesi in cikli ter zgodovina 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 2., 3., 5. razred, pojmovno: 7. razred – naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 33,1 % učencev 

Mnenje: Ekološko naravnana naloga, ki učencem naj ne bi predstavljala večjih ovir pri 

reševanju, vendar so učenci nalogo slabo rešili.  Rezultat je slabši od pričakovanega. 

 

14. naloga 

Učenec opiše, kako je mogoče s sajenjem dreves zaustaviti erozijo prsti. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski viri, njihova uporaba in 

ohranjanje/zaščita 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 6. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 33,1 % učencev 

Mnenje: Pojma erozija v nižjih razredih osnovne šole ne poznajo, vendar bi s pomočjo 

ustrezne sopomenke nalogo rešili saj se učijo npr. o koristnosti gozda. Učenci znajo opisati, 

kako sajenje dreves prepreči erozijo. Naloga je srednje težka, vendar je rezultat glede na to, da 

je bila tema obravnavana pri pouku, zelo slab. 

 

15. naloga 

Učenec s seznama prepozna neobnovljiv vir. 
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Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski viri, njihova uporaba in 

ohranjanje/zaščita 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred – kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75% učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 63,4 % učencev 

Mnenje: V 9. razredu učenci dobro spoznajo nafto in njene lastnosti. Vendar o tej vsebini 

nimajo predhodnega znanja. Naši učenci so bili pri reševanju te naloge uspešni. 

 

Povzetek sklopa S04 

 

Četrti sklop vsebuje šest nalog, ki zahtevajo od učencev poznavanje dejstev, postopkov in 

razumevanje konceptov. V tem sklopu so problemske naloge prva, druga in peta, obravnavajo 

človeško telo, to vsebino naši učenci spoznajo v 9. razredu. Viruse spoznajo v 8. razredu, 

njihov vpliv na človeško telo pa v 9. razredu. 

Naloge, ki zahtevajo od učencev sklepanje in utemeljevanje, so v tem sklopu tri. V tem sklopu 

je težja tretja naloga, ker se o temi, ki jo zajema ta naloga, bolj podrobno učijo šele v 9. 

razredu, vendar je naloga logična in rešljiva s sklepanjem. 

Nalog, pri katerih je potrebna uporaba znanja in razumevanje konceptov, je šest. Naloge v tem 

sklopu niso pretirano težke in  jih naši učenci znajo rešiti. Tri naloge zajemajo snov iz fizike 

in kemije v 9. razredu. 

 

Iz preglednice 8 in grafične predstavitve (Slika 10) je razvidno, da predvidevanja na osnovi 

pojmovne analize sledijo dejanski uspešnosti reševanja. Močno izstopata sedma in trinajsta 

naloga. Sedma naloga spada med lažje fizikalne naloge, z vsebino se učenci srečajo po tem ko 

so že pisali preizkus znanja v okviru raziskave TIMSS. Vsebina trinajste naloge je 

onesnaževanje, o tem pa se učenci učijo v vseh treh triletjih. Zanimiv je slab rezultat 

reševanja, saj gre za vsebino, ki je utrjena. Natančnejši opis se nadaljuje pod preglednico in 

diagramom. 

 

Naloga Ocena uspešnosti reševanja Uspešnost reševanja Reševanje 

1. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 71,8 % po pričakovanjih 

2. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 60,4 % po pričakovanjih 

3. srednja, ni usklajeno 25 % - 50 % 38, 45 % po pričakovanjih 
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4. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 33,8 % slabše od pričakovanj 

5. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 81,8 % po pričakovanjih 

6. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 52,3 % po pričakovanjih 

7. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 4,8 % slabše od pričakovanj 

8. visoka, usklajeno 25 % - 50 % 52,1 % bolje od pričakovanj 

9. srednja, ni usklajeno 25 % - 50 % 24,05 % slabše od pričakovanj 

10. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 82,2 % po pričakovanjih 

11. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 29,68 % slabše od pričakovanj 

12. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 51,6 % slabše od pričakovanj 

13. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 33,1 % slabše od pričakovanj 

14. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 33,1 % slabše od pričakovanj 

15. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 63,4 % po pričakovanjih 

Preglednica 8: Stopnje uspešnosti reševanja naloge sklopa S04. 

 

 

Slika 10: Primerjava ocene uspešnosti reševanja in dejanske uspešnosti reševanja nalog S04. 

 

Na sliki 10 je več zanimivih odstopanj. Večje odstopanje je pri četrti nalogi. Naloga ni 

zahtevna, obravnava aktualne okoljske probleme. Pojmovno se ne ujema z vsebinami 

naravoslovja, temveč bolj z vsebinami geografije. Problem slabega rezultata je v tem, da 

učenci pri reševanju nalog ne povezujejo znanja pridobljenega pri različnih predmetih. Sedmo 

nalogo so testiranci slabo reševali. S fizikalnimi pojmi se prvič srečajo po zaključenem 
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testiranju v okviru raziskave TIMSS. Slab je tudi rezultat reševanja enajste naloge, ki je 

najbrž posledica tega, da je ta naloga sestavljena iz treh delov. Pri dvanajsti nalogi učencem 

predstavlja problem pojem gostota, ki je težje razumljiv. Glede na to, da onesnaževanje 

podtalnice in z erozijo učenci spoznajo v prvih dveh triletjih, so učenci trinajsto in štirinajsto 

nalogo slabo rešili.  

 

Naloge naravoslovnega bloka S05 (14 nalog) 

Naloge petega bloka je reševalo 570 učencev. 

 

1. naloga 

Učenec prepozna definicijo zemeljskega leta. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemlja, sončni sistem in vesolje 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 3. razred, pojmovno: 9. razred – fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 68,2 % učencev 

Mnenje: V 3. razredu to obravnavajo pri temi Čas. Učenci vedo, da Zemlja kroži okoli Sonca 

in poznajo pomen Zemeljskega leta. Nekaj znanja o kroženju Zemlje učenci pridobijo, vendar 

ne dovolj za reševanje take naloge. O tem se učijo v 9. razredu. Vendar je bila naloga kljub 

temu zelo dobro rešena. 

 

2. naloga 

Učenec pokaže razumevanje, da gladina tekočine ostane vodoravna, tako da nariše vodoravno 

gladino na sliki nagnjene posode v obliki črke U, ki je napolnjena z vodo. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Sile in gibanje 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: /, pojmovno: 8. razred – fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 54,9 % učencev 

Mnenje: Naloga je zahtevna. Učenec mora poznati sile, ki delujejo v mirujoči tekočini. Poleg 

tega mora biti natančen pri risanju gladine vode. Rezultat pri raziskavi TIMSS je boljši od 

pričakovanega. 

 

3. naloga 



70 
 

Učenec prepozna, zakaj se višina alkoholnega stolpca v termometru spreminja pri spremembi 

temperature. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Sprememba energije, toplota-temperatura 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred – fizika, 9. razred – kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 60,1 % učencev 

Mnenje: Učenci dobro poznajo lastnosti stekla in delovanje termometra. Vedo, kako se snov 

odziva pri segrevanju. Manj vedo o alkoholu, ki ga spoznajo v 9. razredu pri kemiji. Rezultat 

pri raziskavi TIMSS je slabši od pričakovanega. 

 

4. naloga 

Učenec prepozna, da se z raztapljanjem sladkorja v vodi, se molekule sladkorja ohranijo, 

porazdeljene pa so pred molekulami vode. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Snovi, topnost 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred – kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 46,1 % učencev 

Mnenje: V nižjih razredih učenci spoznajo, pojem topnosti snovi. Učenci dobijo predstavo na 

ravni delcev (molekule) v 8. razredu, prav tako tudi znanje o raztapljanju snovi. Naloga je 

zahtevna za to starost, ker ima večina učencev slabo submikroskopsko predstavo. Rezultat je 

temu primerno slab. 

 

5. naloga 

Učenec prepozna primer za fizikalno spremembo. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Fizikalne in kemijske spremembe 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 49,7 % učencev 

Mnenje: Učenci razlikujejo fizikalne in kemijske spremembe in spremembe agregatnih stanj. 

Ta naloga našim učencem ne bi smela predstavljati težav in bi jo morali rešiti z lahkoto. 

Rezultat je bil kljub lahki nalogi zelo slab. 
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6. naloga 

Učenec uporabi znanje o relativni razdalji Sonca in Lune od Zemlje, da razloži, zakaj svetloba 

z Lune potuje manj časa. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemlja, sončni sistem in vesolje 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred – fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 67 % učencev 

Mnenje: V prvem triletju se učenci učijo, da je Sonce najbolj oddaljeno od Zemlje kot Luna. 

Razložijo, zakaj pride svetloba od Lune do Zemlje v krajšem času kot svetloba s Sonca do 

Zemlje. Podrobneje se o tem učijo v 9. razredu pri fiziki. Osnove za reševanje te naloge so 

dobili v prvem triletju. Rezultat, ki so ga dosegli, je boljši od pričakovanega. 

 

7. naloga 

Učenec prepozna najpomembnejšo vlogo klorofila v rastlinah. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Celice in njihove funkcije 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 8 razred – biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 54,4 % učencev 

Mnenje: V 5. razredu se učenci seznanijo s pojmom fotosinteza. Razumejo proces fotosinteze 

in posledično nalogo klorofila v listu. Naloga ni zahtevna. Rezultat je kljub temu slab. 

 

8. naloga 

Učenec z uporabo zakona o ohranitvi mase pri faznih spremembah razloži, zakaj masa vode 

ostane enako ko nastane led. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Fizikalna stanja in spremembe snovi 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 5. razred, pojmovno: 8. razred – fizika, kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 43,1 % učencev 

Mnenje: Učenci 5. razredov vedo, da se masa ohranja, če snovi stisnemo, talimo … 
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Učenci razumejo stanja snovi in fazne spremembe ter pojasnijo, zakaj se masa vode ne 

spremeni, ko voda zmrzne. Po predvidevanju učenci znajo rešiti, vendar rezultati govorijo 

drugače. Rezultat je slabši od pričakovanega. 

 

9. naloga 

Učenec prepozna lastnosti  značilne samo za sesalce. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Značilnosti, razvrstitev in življenjski procesi 

organizmov 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 2., 3. razred, pojmovno: 8. razred – biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja:nalogo je pravilno rešilo 75,9% učencev 

Mnenje: Učenci poznajo dejstva, ki so značilna in skupna za sesalce. Naloga spada med lažje 

naloge. Rezultat pri raziskavi TIMSS je pričakovan. 

 

10. naloga 

Učenec ugotovi, da s primerjavo genov lahko ugotovimo sorodstvo dveh ljudi. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred – biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 48,1% učencev 

Mnenje: Znanje, ki ga naloga zahteva, učenci pridobijo pri temi  Biologija človeka. Ta naloga 

je za učence težja in rezultati so slabši od pričakovanih. 

 

11. naloga 

Učenec predvidi vpliv, ki bi ga izgradnja novega jezu lahko imela na rastlinstvo in živalstvo 

na določenem prostoru. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski viri, njihova uporaba in 

ohranjanje/zaščita 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 7. razred - naravoslovje, 8. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 51,2 % učencev 
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Mnenje: Učenci morajo našteti bodisi pozitiven bodisi negativen vpliv. Naloga ni zahtevna. 

Rezultat je slabši od pričakovanega. 

 

12. naloga 

Učenec prepozna električno prevodnost kot kriterij za delitev snovi v dve skupini. 

Vsebinsko področje: kemija, poglavje: Delitev in sestava snovi 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: ker gre za električno prevodnost, bi to temo dala k fiziki v 9. razredu. 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 65,4 % učencev 

Mnenje: Poznavanje lastnosti in sestave snovi. Je težja za naše učence, ker so se z vsebino 

spoznali po opravljenem testiranju. Rezultat je bil kljub temu nad pričakovanji. 

 

13. naloga 

Učenec prepozna vrsto živil, ki se jih morajo izogibati ljudje, ki so jim odstranili žolčnik. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Zdravje človeka 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 5. razred, pojmovno: 9. razred – biologija, kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 78,2 % učencev 

Mnenje: Sestavine hrane učenci spoznajo že v petem razredu. Znajo povedati, kam spadajo 

določena živila in jih na podlagi tega lahko izločijo ter pravilno odgovorijo na vprašanje. 

Naloga ni težka. Vsebino učenci spoznajo po testiranju. Rezultat pri raziskavi je bil boljši od 

pričakovanega. 

 

14. naloga 

Učenec opiše, kako lahko znanost in tehnologijo uporabimo za reševanje težav pri izlivu nafte 

v morje in segrevanju Zemlje zaradi povečane količine ogljikovega dioksida v ozračju. 

A. Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski viri, njihova uporaba in 

ohranjanje/zaščita 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

B. Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski viri, njihova uporaba in 

ohranjanje/zaščita 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 
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UN: /, pojmovno: 6., 7. razred– naravoslovje, 8. razred – biologija, 9. razred – kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 25 % do 50 % učencev 

Uspešnost reševanja: prvi del naloge je pravilno rešilo 34,2 % učencev, drugi del naloge pa 

34,5 % učencev 

Mnenje: Učenci poznajo negativne učinke, če se nafta zlije v morje in povečane količine 

ogljikovega dioksida. Skušajo dokazati razumevanje okoljskih problemov. Naloga je srednje 

težka. Rezultat pri raziskavi je v skladu s pričakovanji. 

 

Povzetek sklopa S05 

 

Naloge v petem sklopu, zahtevajo poznavanje dejstev, postopkov in razumevanje konceptov. 

Nalog je osem. Vsebine so v večini skladne z našim učnim načrtom. Skoraj vse teme so 

obravnavane do 8. razreda. Problem predstavljata samo dve nalogi, katerih teme so 

obravnavane v 9. razredu pri pouku kemije in biologije (biologija človeka in sestava hrane). 

Naloga, ki od učenca zahteva sklepanje in utemeljevanje, je v tem sklopu le ena. Kljub temu, 

da se s to temo pojmovno srečajo v 8. razredu, je za naše učence zahtevna in je ena težjih. 

Pet nalog zahteva od učencev uporabo znanja in razumevanje konceptov. Vsebine šeste in 

dvanajste naloge, spoznajo učenci šele v 9. razredu pri fiziki. Šesto nalogo bi učenci lahko 

rešili, saj imajo nekaj znanja iz prvega triletja. 

 

Iz preglednice 9 in grafične predstavitve (Slika 11) je razvidno, da predvidevanj na osnovi 

pojmovne analize sledijo dejanski uspešnosti reševanja. Izstopa tretja naloga, ki spada med 

lažje fizikalne naloge in je povezana s kemijo. Naloga je rešena slabše od pričakovanih 

rezultatov, ker učenci nimajo zadostnega kemijskega znanja. Pridobijo ga po pisanju 

preizkusa znanja. Natančnejši opis je pod razpredelnico in diagramom. 

 

Naloga Ocena uspešnosti reševanja Uspešnost reševanja Reševanje 

1. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 68,2 % po pričakovanjih 

2. visoka, usklajeno 25 % - 50 % 54,9 % bolje od pričakovanja 

3. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 60,1 % slabše od pričakovanj 

4. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 46,1 % slabše od pričakovanj 

5. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 49,7 % slabše od pričakovanj 

6. srednja, ni usklajeno 25 % - 50 % 67 % bolje od pričakovanja 

7. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 54,4 % slabše od pričakovanj 
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8. srednja, usklajeno 50 % - 75 % 43,1 % slabše od pričakovanj 

9. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 75,9 % po pričakovanjih 

10. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 48,1 % slabše od pričakovanj 

11. nizka, usklajeno 75 % - 100 % 51,2 % slabše od pričakovanj 

12. srednja, ni usklajeno 25 % - 50 % 65,4 % bolje od pričakovanja 

13. nizka, ni usklajeno 50 % - 75 % 78,2 % bolje od pričakovanja 

14. srednja, ni usklajeno 25 % - 50 % 34,35 % po pričakovanjih 

Preglednica 9: Stopnje uspešnosti reševanja naloge sklopa S05. 

 

 

Slika 11: Primerjava ocene uspešnosti reševanja in dejanske uspešnosti reševanja nalog S05 

 

Izstopa tretja naloga, pri kateri so povezane vsebine predmetoma fizike in kemije 9. razreda. 

Veliko odstopanje je vidno pri peti nalogi. Naloga obravnava kemijsko spremembo, ki jo 

učenci obravnavajo na začetku 8. razreda. Večje negativno odstopanje je pri nalogi enajst. 

Naloga ni zahtevna, vključene pojme spoznajo učenci v okviru pouka, vendar so bili učenci 

pri reševanju manj uspešni. Dvanajsto nalogo so učenci kljub težavnosti dobro reševali. 

 

Naloge naravoslovnega bloka S07 (12 nalog) 

Naloge sedmega bloka je reševalo 590 učencev. 
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1. naloga 

Učenec določi organski sistem kateremu pripadajo srce, vene in arterije. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Značilnosti, razvrstitev in življenjski procesi 

organizmov 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 85,9 % učencev 

Mnenje: Poznavanje biologije človeka, ki ga učenci dobijo šele po raziskavi v 9. razredu. 

Rezultat pri raziskavi TIMSS je boljši od pričakovanega. 

 

2. naloga 

Učenec navede eno strukturo, ki jo najdemo v rastlinskih celicah, v živalskih pa ne. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Celice in njihove funkcije 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred–biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 51,4 % učencev 

Mnenje: Učenci poznajo živalsko in rastlinsko celico, ju primerjajo in ugotavljajo podobnosti 

in razlike. Naloga ni zahtevna, vendar je bil rezultat na raziskavi slab. 

 

3. naloga 

Učenec poleg klorofila, ki je potreben za fotosintezo, navede še dva dejavnika, ki sta potrebna 

zanjo. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Celice in njihove funkcije 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 5. razred, pojmovno: 8. razred - biologija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 81 % učencev 

Mnenje: Učenci razumejo proces fotosinteze, pomen klorofila in vedo, kateri plin nastane pri 

fotosintezi, kateri plin pa se iz zraka pri tem veže. Naloga ni zahtevna, učenci so jo rešili zelo 

uspešno. 

 

4. naloga 
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Učenec interpretira podatke iz razpredelnice, v kateri so navedene fizikalne lastnosti železa, 

vode in kisika. 

Vsebinsko področje: kemija,  poglavje: Delitev in sestava snovi 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: /, pojmovno: 8. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 68,9 % učencev. Delno pravilno je nalogo 

rešilo 21,6 % učencev. 

Mnenje: Iz podatkov, v razpredelnici lahko učenci sklepajo, kakšne so fizikalne lastnosti, in 

določijo lastnosti vode, kisika in železa. Naloga je srednje zahtevna, rezultat je bil slabši od 

pričakovanega. 

 

5. naloga 

Učenec prepozna vinski kis kot kislo raztopino. 

Vsebinsko področje: kemija  poglavje: Lastnosti snovi 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 9. razred - kemija 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 75,3 % učencev. 

Mnenje: Naloga načeloma ni zahtevna, vendar učencem predstavlja problem, ker kisline in 

baze obravnavajo šele v 9. razredu. Rezultat pri raziskavi je pričakovan. 

 

6. naloga 

Učenec iz podane definicije za delo določi sliko, na kateri človek opravi delo. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Sile in gibanje 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 88,3 % učencev. 

Mnenje: Učiteljice razrednega pouka so prepričane, da bi učenci 5. razreda z logičnim 

razmišljanjem lahko rešili to nalogo, prav tako tudi učenci višjih razredov. Naloga ni težka in 

učenci so jo dobro rešili. 

 

7. naloga 
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Učenec prepozna, da se masa snovi pri segrevanju ne spremeni, čeprav se pri tem prostornina 

poveča. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Fizikalna stanja in spremembe snovi 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in razumevanje konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 60,8 % učencev. 

Mnenje: Naloga zahteva uporabo znanja. Naloga ni zahtevna, vendar so jo učenci rešili pod 

pričakovanji. 

 

8. naloga 

Učenec prepozna, da bo glasnost večja, ton pa bo ostal enak, če zabrenkamo na struno kitare 

močneje. 

Vsebinsko področje: fizika, poglavje: Zvok 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 3. razred, pojmovno: 7. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 62 % učencev. 

Mnenje: Z logičnim sklepanjem lahko učenci pridejo do rešitve, četudi nimajo ustreznega 

znanja. Rezultat pri raziskavi je bil slabši od pričakovanega. 

 

9. naloga 

Učenec ve, da so letni časi na Zemlji posledica nagnjenosti zemeljske osi. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemlja, sončni sistem in vesolje 

Kognitivna raven: uporaba znanja in razumevanje konceptov 

UN: 2., 3. razred, pojmovno: 9. razred - fizika 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 53,5 % učencev. 

Mnenje: Učenci vedo, da se letni časi spreminjajo zaradi vrtenja Zemlje okoli svoje osi. 

Naloga je srednje zahtevna. Z vsebino se srečajo šele po reševanju preizkusa znanja v 

raziskavi. Rezultat pri raziskavi je boljši od pričakovanega. 

 

10. naloga 

Učenec prepozna, da se največ sladke vode na Zemlji nahaja v ledu okrog polov. 
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Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: 5. razred, pojmovno: 7. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 22,4 % učencev. 

Mnenje: Naloga zahteva poznavanje dejstev in ni zahtevna. Učenci pri reševanju nalog niso 

bili uspešni 

 

11. naloga 

Učenec na osnovi podatkov iz razpredelnice, razloži vpliv količine gnojila na pridelek riža. 

Vsebinsko področje: veda o Zemlji, poglavje: Zemeljski viri, njihova uporaba in ohranjanje 

Kognitivna raven: sklepanje in utemeljevanje 

UN: /, pojmovno: 6. razred - naravoslovje 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 50 % do 75 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je pravilno rešilo 43,4 % učencev. 

Mnenje: S tako oblikovanimi nalogami se učenci srečajo pri matematike v 6. razredu in 

kasneje v 9. razredu. Pri geografiji se s takimi nalogami ne srečajo. Rezultat pri raziskavi je 

slabši od pričakovanega. 

 

12. naloga 

Učenec napiše en razlog, zakaj se je število prebivalcev v zadnjih 200 letih hitro povečalo. 

Vsebinsko področje: biologija, poglavje: Ekosistemi 

Kognitivna raven: poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 

UN: /, pojmovno: 8. razred - biologija, povezava z zgodovino in geografijo 

Ocena uspešnosti reševanja: nalogo bi rešilo od 75 % do 100 % učencev. 

Uspešnost reševanja: nalogo je uspešno rešilo 44,9 % učencev. 

Mnenje: Ta naloga povezuje pojme biologije, zgodovine in geografije. Rezultat pri raziskavi 

je slabši od pričakovanega. 

 

Povzetek sklopa S07 

 

Sedmi sklop vsebuje dvanajst nalog, od tega je osem takih, pri katerih je potrebno poznavanje 

dejstev, postopkov in razumevanje konceptov. Izpostaviti je treba dve nalogi, in sicer prvo 
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nalogo, kjer je potrebno znanje biologije, ter peto nalogo, kjer je potrebno kemijsko znanje, ki 

ga učenci pridobijo v 9. razredu. 

Nalogi, ki sta namenjeni sklepanju in utemeljevanju, sta dve. Pri enajsti nalogi je potrebno 

povezovati znanje naravoslovja in matematike. 

Pri reševanju dveh nalog učenci uporabijo znanje in razumevanje konceptov. Nalogi sta 

logični in ju učenci lahko rešijo.  

Iz preglednice 10 in grafične predstavitve (Slika 12) je razvidno, da predvidevanja na osnovi 

pojmovne analize sledijo dejanski uspešnosti reševanja. Močno izstopajo prva, enajsta in 

dvanajsta naloga. Prva naloga spada med lažje naloge iz biologije, katere vsebino učenci 

spoznajo v 9. razredu. Nalogo so učenci bolje reševali od pričakovanega rezultata. V nalogah 

enajst in dvanajst so pojmi matematike, biologije ter zgodovine ovezujejo in nista zahtevni 

nalogi. Natančnejši opis se nadaljuje pod preglednico in diagramom. 

 

Naloga Ocena uspešnosti reševanja Uspešnost reševanja Reševanje 

1. nizka, ni usklajeno 50%–75% 85,9% bolje od pričakovanj 

2. nizka, usklajeno 75%–100% 51,4% slabše od pričakovanj 

3. nizka, usklajeno 75%–100% 81% po pričakovanjih 

4. srednja, usklajeno 50%–75% 45,25% slabše od pričakovanj 

5. nizka, ni usklajeno 50%–75% 75,3% po pričakovanjih 

6. nizka, usklajeno 75%–100% 88,3% po pričakovanjih 

7. nizka, usklajeno 75%–100% 60,8% slabše od pričakovanj 

8. nizka, usklajeno 75%–100% 62% slabše od pričakovanj 

9. srednja, ni usklajeno 25%–50% 53,5% bolje od pričakovanj 

10. nizka, usklajeno 75%–100% 22,4% slabše od pričakovanj 

11. srednja, usklajeno 50%–75% 43,4% slabše od pričakovanj 

12. srednja, usklajeno 50%–75% 44,9% slabše od pričakovanj 

 

Preglednica 10: Stopnje uspešnosti reševanja naloge sklopa S07. 
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Slika 12: Primerjava ocene uspešnosti reševanja in dejanske uspešnosti reševanja nalog S07 

 
Na diagramu (Slika 12) je razvidno pozitivno odstopanje prve naloge, kar kaže na dobro 

splošno razgledanost učencev. Večje negativno odstopanje je pri drugi nalogi. Nalogo so 

učenci slabo reševali predvsem zato, ker je vsebina celice za učence težje razumljiva. Vsebino 

sedme naloge učenci spoznajo v 8. razredu, vendar je pojmovno zelo zahtevna in težje 

razumljiva za naše učence. Osmo in deseto nalogo so učenci tudi slabo reševali. Vsebino obeh 

nalog so spoznali pred testiranjem v raziskavi. Pri reševanju enajste in dvanajste naloge je 

potrebno povezati znanje več predmetov. Učenci niso sposobni povezati znanja več 

predmetov pri reševanju problemskih nalog. 

 

Večina nalog, v preverjanju znanja raziskave TIMSS 2007, je za naše učence rešljiva. 

Problematične so naloge, katerih vsebina je obravnavana po raziskavi. Vendar so po analizi 

sodeč tudi take naloge naši učenci uspešno rešili, saj so jih povezali z izkušnjami. Večji 

problem imajo učenci pri nalogah, ki so zasnovane na medpredmetnih povezavah. Učenci 

določenih vsebin ne povežejo z vsebinami pri drugih predmetih. 
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5 RAZPRAVA 
 

Skupni dosežki, povprečja na lestvicah, povezave med povprečnimi dosežki in učnim 

načrtom in dejavniki pridobivanja znanja v šoli ali izven nje nam o znanju naravoslovja med 

slovenskimi učenci v primerjavi z učenci drugod po svetu veliko povedo. Iz njih lahko 

predvsem ugotovimo, kaj vpliva na višje ali nižje znanje pri nas in kje je naše mesto na 

mednarodni lestvici znanja. Pri tem so pomembni tudi robni pogoji, kot so finančne omejitve, 

pomanjkanje časa, pomanjkanje motivacije med učenci. Pri tem je pomembno, da poznamo 

prednosti in pomanjkljivosti v znanju in razmišljanju naših učencev. 

V spodnjih razpredelnicah je podano, kako učenci po naših učnih načrtih usvajajo pojme, ki 

so vključeni v posamezne naloge TIMSS 2007. Zbrani so pojmi iz učnega načrta v 6. in 7. 

razreda pri naravoslovju, ter v 8. in 9. razredu pri kemiji, biologiji in fiziki, ki so vključeni v 

nalogah preizkusa znanja (Priloga 5). Usvajanje pojmov je razvrščeno po sklopih nalog in 

glede na učne načrte prvega triletja, drugega triletja, v 7. in 8. razredu ter v 9. razredu. Iz 

podrobne analize je izločen 9. razred, ker se raziskava TIMSS poteka v 8. razredu in so 

nekateri pojmi prvič obravnavani šele po raziskavi. Ta podatek je zanimiv, saj je pokazatelj, 

koliko so rezultati TIMSS slabši zaradi neusklajenih učnih načrtov z ostalimi državami. Po 

podatkih, ki jih navajajo druge države, tudi drugod nekatere pojme, spoznajo učenci po 

izpeljani raziskavi. Pričakovati je, kot navaja Krnel (1991), da bodo učenci zahtevane pojme 

usvojili šele, ko bodo ustrezno usvojili vse predhodne pojme in uspešno ustvarili povezave 

med njimi. Pri popolnoma novih pojmih, s katerimi se srečajo pri nekaterih nalogah, pa 

rekonstrukcija celotnega sistema znanja ni mogoča. Učenci takih nalog ne morejo rešiti, če 

vsebin niso spoznali sami izven šole. 

 

- Hipoteza 1: Pojmi v nalogah TIMSS so usklajeni z učnimi načrti na osnovno šolo od 

1.–9. razreda. 

 

 

 število nalog    

sklopi 1. triletje 2. triletje 7. in 8. r 9. r 

S01 7 5 7 4 

S02 10 5 9 7 

S03 7 3 9 5 

S04 3 8 6 9 

S05 2 3 10 5 
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S07 2 3 8 4 

Skupaj 31 27 49 33 

% 38,3 33,3 60,5 40,7 

Preglednica 11: Število nalog v posameznem sklopu po časovnih sklopih njihove vsebinske 
obravnave po vertikali osnovne šole 

 
Razpredelnica (Preglednica 11) podaja število nalog, ki vključujejo pojme, s katerimi se 

učenci srečajo v posameznem triletju in so vključeni v naloge preizkusa znanja. V prvem 

triletju se učenci srečajo z 38,3% pojmov, v drugem 33,3%, v 7. in 8. razredu pa poznajo 

60,5% pojmov, ki so obravnavani v nalogah preizkusa znanja TIMSS. Iz razpredelnice je 

razvidno, da se pojmi, s katerimi se srečajo v prvem in drugem triletju, postopno nadgrajujejo, 

kar je pomembno za njihovo razumevanje (Glažar, Krnel, 1993). Pomembno je, da se po 

konstruktivističnem pojmovanju učenja opredeli razumevanje pojmov in ne po delih dodano 

novo znanje. Tudi Požarnikova (1978) potrdi, da je na nižjih ravneh izobraževanja pomembno 

učenje novih pojmov preko primerov s konkretno izkušnjo. Ker večina učencev naravoslovno 

znanje redkeje ustrezno razvija izven šole, vrsto pojmov ne usvoji. 

Kar 40,7% pa je takih pojmov, s katerimi se učenci srečajo po odpisanih preizkusih v 9. 

razredu. Z določenimi pojmi se učenci srečajo že v prvem in drugem triletju, vendar na 

konkretni ravni razumevanja, ki je za uspešno reševanje nalog nezadostna. To vpliva tudi na 

možnost predvidevanja doseženih rezultatov. 

 

Naloge, ki vsebujejo pojme, s katerimi se učenci srečajo v 9. razredu 

 

področje št. vseh nalog po predmetih 
št.nalog, s katerih vsebino se 

učencisrečajo po raziskavi 
% 

fizika 21 3 14,3 

kemija 14 3 21,4 

biologija 28 6 21,4 

veda o Zemlji 18 3 27,3 

skupaj 81 15 18,5 

Preglednica 12: Analiza časovnega usvajanja pojmov v 9. razredu 

 
V razpredelnici (Preglednica 12) je podano celotno število nalog v preizkusu znanja TIMSS 

2007, razdeljene po področjih in število nalog v katerih so pojmi s katerimi se učenci prvič 

srečajo v 9. razredu oziroma že po pisanju preizkusa. S področja fizike so 3 take naloge od 

skupaj 21, kar predstavlja 14,3 % nalog. S področja kemije so 3 take naloge od skupaj 14, kar 

predstavlja 21,4 % vseh nalog. S področja biologije je 6 nalog od skupno 28, to je 21,4 % 
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vseh nalog. S področja vede o Zemlji so od skupno 18 nalog 3 take, kjer se z določenimi  

pojmi prvič srečajo v 9. razredu. Od 81 nalog raziskave TIMSS 2007 sev 15 nalogah s pojmi 

učenci prvič srečajo v 9. razredu, kar predstavlja 18,5 % vseh nalog. Vendar je to rezultat, ki 

ni realen, saj se učenci s takimi pojmi, kljub temu da jih niso obravnavali pri naravoslovju, 

fiziki, kemiji in biologiji, srečajo v življenju in na marsikatero vprašanje lahko odgovarjajo 

glede na svoje splošno znanje in logično sklepanje. 

Do raziskave naši učenci spoznajo 81,5 % vseh pojmov, ki so zajeli v nalogah preizkusa 

znanja TIMSS. 

 

S pojmovno analizo nalog s časovno umestitvijo v učne načrte hipotezo 1 potrdimo. 

 

- Hipoteza 2: Naloge TIMSS pojmovno in vsebinsko niso usklajene z učnimi načrti do 

razreda, v katerem se raziskava izvaja. 

 

Naloge TIMSS smo pojmovno in vsebinsko umestili v naše učne načrte. Naloge so razvrščene 

po sklopih in pri vsaki nalogi je zapisano predmetno področje.  

 

Naravoslovni sklop S01 

 

▲ - obravnavana snov pred raziskavo TIMSS, ▼ - obravnavana snov po raziskavi TIMSS 

zaporedna UN UN UN UN področje 

številka naloge 1. triletje 2. triletje 7. , 8. r 9. r  

1 ▲ ▲ ▲  veda o Zemlji 

2    ▼ kemija 

3 ▲ ▲ ▲  fizika 

4  ▲  ▼ fizika 

5    ▼ veda o Zemlji 

6 ▲ ▲ ▲ ▼ veda o Zemlji 

7 ▲  ▲  biologija 

8 ▲ ▲ ▲  biologija 

9 ▲  ▲  biologija 

10 ▲  ▲  biologija 

skupaj 7 5 7 4  

Preglednica 13: Analiza časovnega usvajanja pojmov – naravoslovni sklop S01 

 
Iz razpredelnice (Preglednica 13) je razvidno, da so tri naloge s področja vede o Zemlji. 

Nekatere vsebine tega predmeta so pri nas zajete v učnih načrtih geografije. Pojme ene naloge 
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srečajo učenci šele v 9. razredu, s pojmi druge naloge se srečajo že v prvem, drugem triletju in 

v 8. razredu. Z vsebino tretje naloge pa se učenci srečujejo po vsej vertikali v osnovni šoli. 

S področja fizike sta dve nalogi. Od tega se pri eni nalogi s pojmi srečajo v prvem in  drugem 

triletju ter v 8. razredu. Pri drugi nalogi pa v drugem triletju in 9. razredu. 

S področja biologije so štiri naloge, od teh se pri treh nalogah s pojmi srečajo v prvem triletju 

in v 7. oziroma 8. razredu, pri eni nalogi pa v prvem in drugem triletju ter v 7. oziroma 8. 

razredu. Ena naloga je s področja kemije, pojme spoznajo šele v 9. razredu. 

Iz razpredelnice je razvidno, da prvi sklop nalog vsebuje štiri naloge, katerih vsebino in pojme 

učenci spoznajo po zaključku testiranja v okviru raziskave. 

 

Naravoslovni sklop S02 

 

▲ - obravnavana snov pred raziskavo TIMSS, ▼ - obravnavana snov po raziskavi TIMSS 

zaporedna UN UN UN UN področje 

številka naloge 1. triletje 2. triletje 7. , 8. r 9.r  

1    ▼ biologija 

2 ▲ ▲ ▲ ▼ biologija 

3 ▲ ▲  ▼ biologija 

4    ▼ biologija 

5 ▲   ▼ biologija 

6   ▲  biologija 

7 ▲  ▲  fizika 

8 ▲  ▲  fizika 

9 ▲ ▲ ▲  kemija 

10 ▲   ▼ kemija 

11   ▲  kemija 

12    ▼ kemija 

13 ▲ ▲   veda o Zemlji 

14 ▲  ▲  veda o Zemlji 

15   ▲  fizika 

16 ▲ ▲ ▲  veda o Zemlji 

Preglednica 14: časovnega usvajanja pojmov – naravoslovni sklop S02 

 

Iz razpredelnice (Preglednica 14) je razvidno, da so v drugem sklopu tri naloge iz vede o 

Zemlji. Pojmi ene naloge spoznajo učenci postopoma v vseh treh triletjih. Drugi dve nalogi 

sta pojmovno  obravnavani v prvih dveh triletjih. 

S področja biologije je bilo v preizkusu šest nalog. Od tega sta dve nalogi taki, da vsebujeta 

pojme, ki jih učenci spoznajo šele v 9. razredu. Pri eni nalogi se učenci s pojmi srečajo že v 
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prvem triletju, vendar se pojmi nadgradijo šele v 9. razredu. Dve nalogi sta pojmovno taki, da 

zajete pojme učenci postopno spoznajo v vseh triletjih.  

S področja kemije so štiri naloge, od tega se z eno učenci pojmovno srečajo šele v 9. razredu, 

z drugo nalogo se okvirno  pojmovno spoznajo v prvem triletju, vendar pa vsebino podrobneje 

spoznajo v 9. razredu. Pojme tretje naloge učenci spoznajo v 7. oziroma 8. razredu, pojme 

četrte naloge pa učenci spoznajo v prvem in drugem triletju ter v 7. oziroma 8. razredu. 

V tem sklopu so tudi tri naloge iz fizike. Ena naloga vsebuje pojme, ki jih spoznajo učenci v 

7. ali 8. razredu. Drugi dve nalogi sta pojmovno vključeni že v prvem triletju, vendar jih 

poglobljeno obravnavajo v 7. oziroma 8. razredu. 

Iz razpredelnice je razvidno, da sedem nalog vsebuje vsebine in pojme, ki jih učenci osvajajo 

v devetem razredu. 

 

Naravoslovni sklop s03 

 

▲ - obravnavana snov pred raziskavo TIMSS, ▼ - obravnavana snov po raziskavi TIMSS 

zaporedna UN UN UN UN področje 

številka naloge 1. triletje 2. triletje 7. , 8. r 9. r  

1 ▲  ▲  kemija 

2 ▲  ▲  kemija 

3 ▲  ▲  biologija 

4 ▲  ▲ ▼ fizika 

5 ▲  ▲  fizika 

6 ▲  ▲  fizika 

7 ▲ ▲   veda o Zemlji 

8   ▲  biologija 

9   ▲ ▼ veda o Zemlji 

10    ▼ biologija 

11    ▼ fizika 

12  ▲  ▼ biologija 

13 ▲ ▲ ▲  fizika 

14   ▲  fizika 

Preglednica 15: Analiza časovnega usvajanja pojmov – naravoslovni sklop S03 

 

V tretjem sklopu je 14 nalog, od tega sta 2 nalogi s področja kemije in z obema se pojmovno 

učenci srečajo že v prvem triletju, znanje pa nadgradijo v 7. oziroma 8. razredu. 

S področja fizike je kar 6 nalog. Dve nalogi obravnavata vsebini in pojme, s katerimi se 

učenci spoznajo po preizkusu znanja. Z dvema nalogama se učenci pojmovno spoznajo že v 

prvem triletju in kasneje v 7. oziroma 8. razredu. Z eno nalogo se ukvarjajo v prvem in 
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drugem triletju ter v 7. oziroma 8. razredu. Ena naloga pa je taka, da se z njo pojmovno 

spoznajo v 7. in 8. razredu. 

Štiri naloge so s področja biologije, od tega se z eno nalogo pojmovno spoznajo v 9. razredu. 

Z eno nalogo se srečajo v drugem triletju in kasneje še v 9. razredu. Tretja naloga je taka, da 

se z njo srečajo v 7. oziroma 8. razredu. Z vsebino ene naloge se prvič srečajo že v prvem 

triletju, znanje pa nadgradijo v 7. ali 8. razredu. 

Zadnja vsebina v sklopu je veda v Zemlji in njeno področje obravnavata dve nalogi. Od tega 

se s pojmi ene naloge učenci spoznajo v prvem in drugem triletju, z drugo nalogo pa se učenci 

pojmovno spoznajo v 7. oziroma 8. razredu ter  v 9. razredu. 

V tem sklopu je pet nalog, ki pokrivajo razumevanje pojmov in vsebin, o katerih se učijo v 

devetem razredu, vendar so tu še tri naloge, pri katerih lahko uporabijo znanja, pridobljena v 

preteklih letih. 

 

 

Naravoslovni sklop S04 

 

▲ - obravnavana snov pred raziskavo TIMSS, ▼ - obravnavana snov po raziskavi TIMSS 

zaporedna UN UN UN UN področje 

številka naloge 1. triletje 2. triletje 7. , 8. r 9. r  

1    ▼ biologija 

2  ▲  ▼ biologija 

3  ▲  ▼ biologija 

4    ▼ biologija 

5   ▲ ▼ biologija 

6 ▲ ▲  ▼ biologija 

7    ▼ fizika 

8   ▲  fizika 

9  ▲  ▼ fizika 

10 ▲ ▲ ▲  kemija 

11   ▲  kemija 

12  ▲ ▲  fizika 

13 ▲ ▲ ▲  veda o Zemlji 

14  ▲   veda o Zemlji 

15    ▼ veda o Zemlji 

Preglednica 16: Analiza časovnega usvajanja pojmov – naravoslovni sklop S04 

 

V tem sklopu (Preglednica 16) je kar šest nalog s področja biologije, od tega se z dvema 

pojmovno spoznajo šele v 9. razredu. V dveh nalogah se s pojmi srečajo že v drugem triletju, 

kasneje pa se z njimi srečajo še v 9. razredu. Pojme ene naloge spoznajo v 7. ali 8. razredu in 
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še kasneje v 9. razredu. Pojme zadnje naloge pa spoznajo že v prvem in drugem triletju ter 

kasneje v 9. razredu. 

S področja fizike so 4 naloge, od tega se pri eni nalogi pojmovno spoznajo šele po preizkusu v 

9. razredu. Vsebina Druge naloge je obravnavana v 8. razredu. Tretja naloga je pojmovno 

obravnavana v drugem triletju in v 9. razredu, vsebina četrte naloge pa je obravnavana v 

drugem triletju ter v 7. ali 8. razredu. 

Kemijski nalogi sta dve, z eno se učenci pojmovno spoznajo v prvem in drugem triletju ter v 

7. oziroma 8. razredu, z drugo nalogo pa se spoznajo v 7. ali 8. razredu. 

Tri naloge so s področja vede o Zemlji, od tega vsebino ene naloge učenci spoznajo šele v 9. 

razredu. Z eno se pojmovno srečajo v prvem in drugem triletju ter v 7. oziroma 8. razredu. Z 

vsebino tretje naloge pa se srečajo v drugem triletju. 

Ta sklop vsebuje devet nalog, ki bi jih uspešneje reševali leto dni po raziskavi, vendar so že 

pridobili določena znanja za uspešno reševanje štirih nalog. 

 

Naravoslovni sklop S05 

 

▲ - obravnavana snov pred raziskavo TIMSS, ▼ - obravnavana snov po raziskavi TIMSS 

zaporedna UN UN UN UN področje 

številka naloge 1. triletje 2. triletje 7. , 8. r 9. r  

1 ▲   ▼ veda o Zemlji 

2   ▲  fizika 

3   ▲  fizika 

4   ▲  kemija 

5   ▲  kemija 

6    ▼ veda o Zemlji 

7   ▲  biologija 

8  ▲ ▲  fizika 

9 ▲  ▲  biologija 

10    ▼ biologija 

11   ▲  veda o Zemlji 

12   ▲  kemija 

13  ▲  ▼ biologija 

14  ▲ ▲ ▼ veda o Zemlji 

Preglednica 17: časovnega usvajanja pojmov – naravoslovni sklop S05 

 

V sklopu 5  (Preglednica 17) so štiri naloge s področja vede iz Zemlje. S pojmi prve naloge se 

učenci spoznajo v prvem triletju, bolj podrobno pa se z njimi v 9. razredu. 
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Pojme druge naloge učenci spoznajo v 9. razredu, tretje pa v 7. oziroma 8. razredu. Z zadnjo 

nalogo se pojmovno ukvarjajo v drugem triletju in kasneje v 7. oziroma 8. razredu ter po 

preizkusu znanja v 9. razredu. 

S področja fizike so tri naloge. Od tega se s pojmi ene naloge učenci pojmovno srečajo v 

drugem triletju in kasneje v 7. oziroma 8. razredu. Pojme v ostalih dveh nalogah pa spoznajo 

v 7. oziroma 8. razredu. 

S pojmi v treh kemijskih nalogah se učenci pojmovno srečajo v 7. ali 8. razredu. 

Naloge z biološko vsebino so štiri. Pojme ene izmed nalog v preizkusu znanja spoznajo 

učenci v 9. razredu. Pojme v drugi nalogi spoznajo v 9. razredu, vendar so ti pojmi 

obravnavani tudi že v drugem triletju. Pojmi v drugih dveh nalogah pa se spoznajo v 7. ali 8. 

razredu, od tega so pojme pri eni nalogi spoznali že  v prvem triletju. 

 

Naravoslovni sklop S07 

 

▲ - obravnavana snov pred raziskavo TIMSS, ▼ - obravnavana snov po raziskavi TIMSS 

zaporedna UN UN UN UN področje 

številka naloge 1.triletje 2. triletje 7. , 8. r 9. r  

1    ▼ biologija 

2   ▲  biologija 

3  ▲ ▲  biologija 

4   ▲  kemija 

5    ▼ kemija 

6   ▲  fizika 

7   ▲  fizika 

8 ▲  ▲  fizika 

9 ▲   ▼ veda o Zemlji 

10  ▲ ▲  veda o Zemlji 

11  ▲  ▼ veda o Zemlji 

12   ▲  biologija 

Preglednica 18: Analiza časovnega usvajanja pojmov – naravoslovni sklop S07 

 
V tem sklopu (Preglednica 18) so štiri naloge s področja biologije. Od tega pojme v eni nalogi 

srečajo učenci po preizkusu znanja v 9. razredu, z dvema pa se spoznajo v 7. oziroma 8. 

razredu. S pojmi v zadnji nalogi pa se srečajo v drugem triletju in  v 7. ali 8. razredu. 

Kemijski nalogi sta samo dve, pojme pri eni nalogi spoznajo v 7. oziroma 8. razredu, pojme 

druge naloge pa v 9. razredu. 

S področja fizike so tri naloge. Pojmi v vseh treh so obravnavani v 8. razredu. 
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S področja vede o Zemlji so prav tako tri naloge. Pojmi pri eni učenci obravnavajo že v prvem 

triletju in kasneje še v 9. razredu, pojme druge naloge obravnavajo v drugem triletju in 

kasneje v 7. oziroma 8. razredu. Pojme tretje naloge obravnavajo v drugem triletju in kasneje 

po končanem testiranju v 9. razredu. 

 

V poročilu »Naravoslovni dosežki Slovenije v raziskavi TIMSS 2007« je zapisano: V osmem 

razredu je 82 % TIMSS vsebin zajetih v slovenske učne načrte. Od tega so pri vedah o Zemlji 

z našim učnim načrtom pokrite vse TIMSS vsebine, 75 % vsebin je pokritih s področja kemije 

in področja fizike ter 71 % s področja biologije. Slovenski osmošolci so bili v manjši meri 

deležni pouka posameznih vsebin, kot to predpisuje učni načrt, saj so učitelji za 62 % učencev 

sporočili, da so obravnavali vse TIMSS naravoslovne vsebine. Kemijske vsebine je 

obravnavalo v povprečju 74% učencev, vsebine s področja biologije je obravnavalo 61% 

učencev in vsebine s področja fizike le 53% učencev. 

Podatki kažejo neusklajenost med predvidenim in izvedenim učnim načrtom v naši šoli. 

 

Analiza nalog v vseh sklopih in poročilo TIMSS nam hipotezo 2 potrdi v pojmovnem 

delu, zanika pa v vsebinskem delu. 

Naloge so pojmovno usklajene, vsebinsko pa ne, kajti prihaja do neusklajenosti med 

predvidenim in izvedenim učnim načrtom v šoli. 

 

- Hipoteza 3: Devetletna osnovna šola se je v primerjavi z osemletno osnovno šolo 

približala ciljem, ki so zajeti v raziskavi TIMSS. 

 

Z uvedbo devetletne osnovne šole so se posodobili učni načrti. Pristop do poučevanja 

naravoslovja se je spremenil. Vključen je bil nov predmet Naravoslovje v 6. in 7. razredu. 

V poročilu »Naravoslovni dosežki Slovenije v raziskavi TIMSS 2007« je zapisano: Slovenija 

se je iz podpovprečnega dosežka v letu 2003 v populaciji četrtih razredov dvignila na 

nadpovprečnega v letu 2007. Učenci, ki so bili leta 2003 v 4. razredu, so dosegli v 8. razredu 

uspešnost nad povprečjem. Slovenske osmošolke so od raziskave TIMSS 2003 napredovale 

za 19 točk, osmošolci pa za 15 točk. Medtem ko so dekleta od raziskave TIMSS 1995 

napredovale kar za 32 točk, so fantje napredovali enako kot leta 2003 za 15 točk. 

Bistveno izboljšanje rezultatov pa pokaže tudi uspešno reševanje analiziranih nalog. 

 

Hipotezo 3 lahko v celoti potrdimo. 
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Namen in cilji raziskave so doseženi. Temeljito smo preučili učne načrte poučevanja 

naravoslovja v vseh treh triletjih. Izpisali smo vse pojme in jih časovno razvrstili po triletjih. 

Naloge raziskave TIMSS 2007 (Priloga 4) so analizirane glede na zahtevane cilje in pojme 

(Priloga 5). 

 

- Raziskovalno vprašanje 1: 

Kdaj učenci podrobno spoznajo posamezne naravoslovne pojme, ki so bili vključeni v 

nalogah preizkusa znanja TIMSS 2007? 

Učenci v veliki večini spoznajo naravoslovne pojme do pisanja preizkusa znanja raziskave 

TIMSS. Manjši del pojmov, 18,5%,  spoznajo po raziskavi v 9. razredu. Razlaga odgovora je 

razvidna iz preglednice 15. 

 

- Raziskovalno vprašanje 2: 

Ali naloge TIMSS v testih znanja zajemajo snov, ki je zajeta v naših učnih načrtih? 

Naloge raziskave TIMSS zajemajo snov, ki je zajeta v naših učnih načrtih. Odgovor je podan 

v razlagi preglednice 13–18. 

 

- Raziskovalno vprašanje 3: 

Kolikšen delež pojmov v odstotkih usvojijo učenci po raziskavi TIMSS? 

Pri raziskavi TIMSS učenci usvojijo približno petino vseh zajetih pojmov v preizkusu znanja. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Zaključek 
 
Naši učni načrti so pregledni in zajemajo široka znanja. S pojmovno in vsebinsko analizo 

učnih načrtov smo ugotovili, da učni načrti ne poudarjajo posameznih vsebin. Pojmi se 

nadgrajujejo po vertikali izobraževanja. Učencu ponudijo povezana znanja. Naravoslovju smo 

v osnovni šoli v zadnjem desetletju pripisali velik pomen ter razširili število ur naravoslovja v 

osnovni šoli. 

Pojmovna analiza nalog v preizkusu znanja je pokazala, da je 80% pojmov v nalogah, ki jih 

učenci spoznajo pred raziskavo. Nekateri pojmi v nalogah iz fizike in kemije so glede na 

abstraktnost zahtevne.  Iz analize uspešnosti reševanja je razvidno, da gre pri učenju za 

pozabljanje bodisi zaradi pomanjkanja ponavljanja, nepopolnega usvajanja pojmov. Učitelji 

so tisti, ki najbolj vplivajo na znanje učencev. Učitelji se odločajo, kaj bodo učencem o 

vsebini povedali in kaj bodo od njih pričakovali, da se naučijo. Učitelji nosijo največjo težo 

sprememb v izobraževanih sistemih. Zaradi tega je potrebno nameniti velik poudarek 

izobraževanju in usposabljanju učiteljev. Vse učitelje je potrebno seznaniti z raziskavo 

TIMSS in z dobljenimi rezultati. Na ta način bomo učencem uspešno posredovali vsebine in 

pojme, ki so zajete v nalogah TIMSS in se je izkazalo, da jih učenci ne znajo.  

Učni načrti naravoslovnih predmetov so doživeli veliko spremembo pri prehodu iz osemletne 

v devetletno osnovno šolo. Učenci pri pouku naravoslovja pridobijo uporabno znanje, ki jim v 

večji meri omogoča razumevanje pojmov v naravi in dogodkov v življenju. Ob tem pa učenci 

razvijajo pozitiven odnos do narave. Pri pouku naravoslovja se teoretične osnove prepletajo z 

metodami neposrednega opazovanja, terenskega dela ter laboratorijskega eksperimentalnega 

dela. 

Razveseljiv podatek za Slovenijo je, da se znanje naših šolarjev z leti povečuje in da je znanje 

naravoslovja od podpovprečnih rezultatov leta 2003 poraslo in doseglo nadpovprečne 

rezultate leta 2007. 

Mednarodna primerjava znanja je zelo pomembna, zato je smiselno, da sledimo zahtevam 

TIMSS. 

Že jeseni 2011 bodo stopili v veljavo prenovljeni učni načrti, ki bodo določene vsebine 

premaknili iz devetega razreda v sedmi in osmi razred.  Pri tem pa je potrebno upoštevati 

dejstvo, da določene pojme  otrok lahko usvoji in razume šele na določeni stopnji razvoja.  

 



93 
 

7 LITERATURA 
 

Bar, Varda; Travis, Anthony S.; (1991). Children's views concerning phase changes, Journal 

of Research in Science Teaching, 28(4), 363–382. 

 

Cotič,  Mara; Žakelj,  Amalija; (2004). Gagnejeva taksonomija pri preverjanju in ocenjevanju 

matematičnega znanja,  Sodobna pedagogika, 55 (121), 182–191. 

 

Curk, Janina; Dogša, Irena; Kompare, Alenka; Stražišar, Mihaela; Vec, Tomaž; (2006). Uvod 

v psihologijo, Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. 

strokovnega izobraževanja, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 51–62. 

 

Driver, Rosalind; Easley, Jack; (1978). Pupils and Paradigms: A Review of Literature related 

to Concept Development in Adolescent Science Students, Studies in Science Education, 5, 

61–84. 

 

Gil-Perez, Daniel; Carrascosa, Jamie; (1990). What to do about science »missonceptions«, 

Science Education, 74 (5), 531–540. 

 

Glažar, Saša, A.; Kornhauser, Aleksandra; (1990). Pojmovne mape, Vzgoja in izobraževanje, 

21 (2), 8–20. 

 

Glažar, Saša, A.; Vrtačnik, Margareta; (1989). Nepopolno oziroma napačno razumevanje 

kemijskih pojmov, Kemija v šoli, 1 (4), 14–20. 

 

Glažar, Saša, A.; Krnel, Dušan; (1993). Zgodnje učenje naravoslovja in tehnike odkrivanja 

otroškega razumevanja, Educa, 1–2,  35–46. 

 

Japelj-Pavešić, Barbara; Svetlik, Karmen; (2005). Izhodišča raziskave TIMSS 2007, 

Pedagoški inštitut, Ljubljana, 6–76. 

 

Japelj-Pavešić, Barbara; Kozina, Ana; Rožman, Mojca; Svetlik, Karmen; Šteblaj, Marjanca; 

(2008). Naravoslovni dosežki Slovenije v raziskavi TIMSS 2007, Pedagoški inštitut, 

Ljubljana, 7–220. 



94 
 

 

Japelj-Pavešić, Barbara; Šetinc, Marjan; Trobec, Mojca; (1997). Znanje za vstop v 21. 

stoletje. Matematika in naravoslovje: primerjava dosežkov učencev sedmih in osmih razredov 

v 45 državah, Pedagoški inštitut, Ljubljana, 1–4. 

 

Krnel, Dušan; (1987). Pojmovne mape, diplomska naloga, Filozofska fakulteta, Univerza v 

Ljubljani, 15–44. 

 

Krnel, Dušan; (1993). Zgodnje učenje naravoslovja, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 

17–47. 

 

Lingoes, James, C.; (1965). An IBM-7090 Program forGuttman-Lingoes Smallest Space 

Analysis, Behavioural Science, 10, 183–94. 

 

Marentič-Požarnik, Barica; Magajna, Lidija; Peklaj, Cirila; (1995). Izzivi raznolikosti, Nova 

Gorica: Educa, 76. 

 

Marentič-Požarnik, Barica; (1978). Prispevek k visokošolski didaktiki, Državna založba 

Slovenije, Ljubljana, 56–61. 

 

Marentič-Požarnik, Barica; (2000). Psihologija učenja in pouka, Državna založba Slovenije, 

Ljubljana, 50–61. 

 

Marentič-Požarnik, Barica; Peklaj, Cirila; (2002). Preverjanje in ocenjevanje za uspešnejši 

študij, Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, Ljubljana, 53. 

 

Martin, Brian; Kass, Heidi; Brouwer, Wytze; (1990). Authentic Science: A Diversity o 

Meanings, Science Education, 74 (5), 541–554. 

 

Matthews, Peter, G.; et al.; (1984). Cognitive Structure Determination as a Tool in Science 

Teaching, European J. of Science Education, 6 (2), 169-77,  (3),  289–97. 

 

Matthews, Peter, G.; et al.; (1985). Cognitive Structure Determination as a Tool in Science 

Teaching, European J. of Science Education,  7 (3),  26–79. 



95 
 

 

Moreira, Marco; (1985). Concept Mapping: An Alternative Strategy for Evaluation, 

Assessment and Evaluation in Higher Education, 10 (2), 159–168. 

 

Novak, Joseph, D.; (1981). Applying Learning Psychology and Philosophy of Science to 

Biology Teaching, The American Biology Teacher, 43 (1), 12–20. 

 

Novak, Joseph, D.; (1984). Application of Advances in Learning Theory and Philosophy o 

Science to the Improvement of Chemistry Teaching, J. of Chemical Education, 61 (7), 607–

611. 

 

Pečjak, Sonja; Gradišar, Ana; (2002). Bralne učne strategije, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 

9–37. 

 

Posner, George, J.; Strike, Kenneth, A.; (1982). Conceptual Change and Science Teaching, 

European Journal of Science Education, 4 (3), 231–240. 

 

Puklek, Melita; (1996). Učenje pojmov in učbeniki na prehodu s konkretno-logične na 

formalno-logično stopnjo mišljenja, Sodobna pedagogika,  5–6, 291–305. 

 

Rutar Ilc,  Zora; (2003). Pristopi k poučevanju, preverjanju, preverjanju in ocenjevanju, 

ZRSŠ, Ljubljana, 12–19.  

 

Rutar Ilc, Zora; Marentič Požarnik, Barica; (2000). Preverjanje in ocenjevanje znanja: 

merjenje ali presoja, Vzgoja in izobraževanje, 31 (2–3), 3.  

 

Sagadin, Janez; (1977). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja I. del, Pedagoški 

inštitut pri Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, 168–174. 

 

Shavelson, Richard, J.; (1974). Methods of Examining Representations of Subject Matter 

Structure in a Student's Memory, J. of Research in Science Teaching, 11 (3), 231–49. 

 

Stewart, James; (1979). Content and Cognitive Structure, Science Education, 63 (3), 395–405. 

 



96 
 

Sutton, Clive, R.; (1980). The Learner's Prior Knowledge: A Critical Review o Techniques 

for Probing its Organization, European J. of Science Education,  2 (2), 107–20. 

 

 

Spletni viri: 

Kaj je TIMSS: 

http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=1 (pridobljeno 7.1.2011) 

Učni načrt naravoslovje 6. razred: 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_ob
vezni/Naravoslovje_6_obvezni.pdf (pridobljeno 11.11.2010) 
 
Učni načrt naravoslovje 7. razred: 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_ob
vezni/Naravoslovje_7_obvezni.pdf (pridobljeno 11.11.2010) 
 
Učni načrt biologija: 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_B
iologija.pdf (pridobljeno 11.11.2010) 
 
Učni načrt kemija: 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_ob
vezni/Kemija_obvezni.pdf (pridobljeno 11.11.2010) 
 
Učni načrt fizika: 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_ob
vezni/Fizika_obvezni.pdf (pridobljeno 11.11.2010) 
 
Spletni Slovar slovenskega knjižnega jezika: 
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (pridobljeno 7.1.2011 )



1 
 

PRILOGA 1: VSEBINSKA PODROČJA NARAVOSLOVJA PO 
RAZISKAVI TIMSS 

Biološki vsebinski sklop 
 

Področje biologije vključuje znanje o zgradbi, življenjskih procesih, raznolikosti in 

medsebojni odvisnosti živih organizmov. 

Podpodročja biologije so:  

1. značilnosti, razvrstitev in življenjski procesi organizmov 

2. celice in njihove funkcije 

3. življenjski cikli, razmnoževanje in dednost 

4. raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija 

5. ekosistemi 

6. zdravje človeka 

 

Cilji preverjanja znanja v okviru nalog TIMSS za področje biologije: 

 

1. ZNAČILNOSTI, RAZVRSTITEV IN ŽIVLJENJSKI PROCESI ORGANIZMOV 

 

Učenec ali učenka: 

- določi značilnosti, ki se uporabljajo za razlikovanje med glavnimi taksonomskimi 

skupinami in organizmi znotraj teh skupin; razvrsti organizme na podlagi njihovih 

različnih fizikalnih značilnosti obnašanja; 

- določi, kje se nahajajo organi v človeškem telesu, ter določi komponente organskih 

sistemov; primerja organe in sisteme organov v človeku in drugih organizmih; 

- poveže strukturo in delovanje organov ter sistemov organov z osnovnimi 

biološkimi procesi, potrebnimi za vzdrževanje življenja (npr. čutilnimi, 

prebavnimi, skeletnimi, obtočnimi, živčnimi, dihalnimi, razmnoževalnimi); 

- pojasni, kako delujejo biološki odzivi na določene zunanje/notranje spremembe, da 

lahko vzdržuje stabilne telesne pogoje (npr. potenje v vročini, tresenje na mrazu, 

povišan srčni utrip med telovadbo). 
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2. CELICE IN NJIHOVE FUNKCIJE 

 

Učenec ali učenka: 

- opiše celično zgradbo vseh živih organizmov (enoceličnih in večceličnih) tako, da 

razloži, da celice izvajajo življenjske funkcije, se delijo med rastjo/cepljenjem 

organizmov in da so tkiva, organi in sistemi organov sestavljeni iz skupin celic s 

specializiranimi strukturami in funkcijami; 

- prepozna celične strukture in nekatere funkcije celičnih organelov (npr. celične 

stene, celične membrane, jedra, citoplazme, kloroplasta, vakuole), vključno s 

primerjavo rastlinskih in živalskih celic; 

- navede splošen opis procesa fotosinteze, ki se dogaja v rastlinskih celicah (npr. 

potreba po svetlobi, ogljikovem dioksidu, vodi, klorofilu, proizvodnja hrane in 

oddajanje kisika), 

- opiše dihanje, ki se dogaja v rastlinskih in živalskih celicah (potrebo po kisiku, 

razgradnjo hrane za ustvarjanje energije, oddajanje ogljikovega dioksida). 

 

3. ŽIVLJENJSKI CIKLI, RAZMNOŽEVANJE IN DEDNOST 

 

Učenec ali učenka: 

- primerja, kako različni organizmi rastejo in se razvijajo (npr. ljudje, rastline, ptice, 

žuželke); 

- razloži, da se razmnožujejo (spolno, nespolno) vsi živi organizmi in da je 

razmnoževanje pomembno za preživetje vrste; v splošnem primerja biološke 

procese pri spolnem in nespolnem razmnoževanju (npr. delitev celic za nastanek 

enakega potomca proti združevanju jajčeca in spermija matere in očeta za nastanek 

potomca, ki je podoben, vendar neenak obema staršema); navede prednosti in 

slabosti obeh vrst razmnoževanja; 

- ve, da je genetski material shranjen v celicah staršev, in poveže  dedovanje s 

prenosom genetskega materiala s staršev na potomce; razlikuje dedne značilnosti 

od drugih fizičnih in vedenjskih značilnosti, ki so pridobljene ali naučene. 
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4. RAZNOLIKOST, PRILAGAJANJE IN NARAVNA SELEKCIJA 

 

Učenec ali učenka: 

- primerja preživetje in izumrtje različnih vrst s telesnimi in vedenjskimi 

značilnostmi v populaciji in uspešnostjo razmnoževanja v spreminjajočem se 

okolju; 

- prepozna trajanje relativnega časa, ko so glavne vrste organizmov obstajale na 

Zemlji (npr. ljudje, plazilci, ribe, rastline); opiše, kako podobnosti in razlike med 

živimi bitji in fosili dokazujejo spremembe, ki so se zgodile v živih bitjih skozi 

čas. 

 

5. EKOSISTEMI 

 

Učenec ali učenka: 

- opiše tok energije v ekosistemu (vlogo dihanja in fotosinteze ter skladiščenja 

hrane/energije v organizmih); prepozna različne organizme kot proizvajalce, 

porabnike ali razstavljalce; nariše/razloži diagrame prehranske piramide ali 

prehranske mreže; 

- opiše vlogo organizmov pri kroženju snovi skozi zemeljsko površino (npr. 

kisika/ogljikovega dioksida, vode), razgradnjo organizmov ter recikliranje 

elementov nazaj v okolje; 

- pojasni soodvisnost populacij organizmov v ekosistemu v smislu učinkov 

tekmovanja in plenilstva; ugotovi dejavnike, ki lahko omejijo velikost populacije 

(npr. bolezen, plenilci, viri hrane, suša); predvidi učinke sprememb v ekosistemu 

(npr. klime, zalog vode in hrane, populacijske spremembe, migracije) na 

razpoložljive vire in ravnovesje med populacijami; 

- prepozna, da svetovna populacija ljudi narašča; odkrije vzroke za njeno naraščanje 

(npr. prednosti v medicini in skrb za zdravje); pogovarja se o učinkih naraščanja 

populacije na okolje; 

- opiše nevarnosti v naravi (npr. potres, udori, uničujoč ogenj, izbruh vulkana, 

poplave, viharji), ki vplivajo na ljudi in okolje. 
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6. ZDRAVJE ČLOVEKA 

 

Učenec ali učenka: 

- opiše vzroke splošno znanih infekcijskih bolezni (npr. gripa, ošpice, AIDS) in 

načinov okužbe/prenosa, njihovo preprečevanje in pomembnost naravne 

odpornosti telesa (imunosti) ter sposobnost ozdravitve; 

- razloži pomembnost prehrane, higiene, gibanja in življenjskih navad za 

vzdrževanje zdravja in preprečevanje bolezni (npr. bolezni srca, sladkorne bolezni, 

kožnega raka, pljučnega raka); prepozna vire prehrane in vlogo hranil v zdravi 

prehrani (vitaminov, mineralov, beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob). 

 

Kemijski vsebinski sklop 
 

Področje kemije zajema razumevanje pojmov iz sledečih vsebin: 

- delitev in sestava snovi 

- lastnosti snovi 

- kemijske spremembe 

 

Cilji preverjanja nalog TIMSS za področje kemije: 

 

1. DELITEV IN SESTAVA SNOVI 

 

Učenec ali učenka: 

- razvrsti ali primerja snovi na osnovi opaznih fizikalnih lastnosti (npr. gostota 

snovi, toplotna ali električna prevodnost, topnost, vrelišče ali tališče, magnetne 

lastnosti); 

- razume, da snovi lahko delimo glede na njihove podobne kemijske ali fizikalne 

lastnosti; opiše lastnosti kovin, po katerih se razlikujejo od nekovin; 

- razlikuje med čistimi snovmi (elementi in spojine) in zmesmi (homogene in 

heterogene) na osnovi njihovega nastanka in sestave ter določi primere za vsako 

izmed njih (trdno snov, tekočino, plin); 
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- opiše zgradbo snovi glede na delce, z molekulami kot kombinacijo atomov (npr. 

H2O, O2, CO2) ter določi zgradbo atoma (elektronov, ki krožijo okoli jedra, ki 

vsebuje protone in nevtrone). 

 

2. LASTNOSTI SNOVI 

 

Učenec ali učenka: 

- izbere ali opiše metode ločevanja zmesi na čiste snovi (npr. filtriranje, destilacija, 

sedimentacija, ločevanje z magnetom, plavanje, raztapljanje); 

- določi raztopine glede na topljenec (trden, tekoč, plinast) v topilu; uporabi znanje 

o razmerjih med koncentracijo in količino topila ali topljenca in vpliv dejavnikov, 

kot so temperatura, mešanje in velikost delcev; 

- poveže obnašanje in uporabo vode z njenimi fizikalnimi lastnostmi (tališče, 

vrelišče, topnost, toplotne lastnosti, razširjanje pri ohlajanju); 

- primerja lastnosti vsakdanjih kislin in baz (npr. kisline imajo kisel okus in 

reagirajo s kovinami; baze imajo običajno grenak okus in so spolzke na dotik; 

močne kisline in baze so korozivne; tako kisline kot baze se topijo v vodi in 

reagirajo z indikatorji tako, da spremenijo barvo; kisline in baze nevtralizirajo 

druga drugo). 

 

1. KEMIJSKE SPREMEMBE 

 

Učenec ali učenka: 

- razlikuje med fizikalnimi in kemijskimi spremembami glede na reakcijo ene ali 

več čistih snovi (reaktantov) v različne čiste snovi (produkte); na podlagi 

vsakdanjih primerov navede dokaze, da je prišlo do kemijske spremembe (npr. 

sprememba temperature, razvijanje plinov, sprememba barve, oddajanje 

svetlobe); 

- ve, da se med kemijskimi spremembami masa ohranja; 

- ve, da je pri reakcijah oksidacije potreben kisik (npr. pri gorenju, rjavenju); 

primerja težje znane snovi po udeležbi v teh reakcijah (npr. gorenje bencina 

proti vodi, korozija železa proti aluminiju); 
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- prepozna, da se pri nekaterih kemijskih reakcijah energija sprošča in porablja; 

razvrsti znane kemijske spremembe kot sproščanje ali porabljanje energije 

(npr. gorenje, nevtralizacija, kuhanje). 

 

Fizikalni vsebinski sklop 
 

Pri fiziki so obravnavana naslednja tematska področja: 

- fizikalna stanja in spremembe snovi 

- spremembe energije in toplota in temperatura 

- svetloba in zvok 

- elektrika in magnetizem 

- sile in gibanje 

 

Cilji, ki se preverjajo pri nalogah TIMSS s področja fizike: 

 

1. FIZIKALNA STANJA IN SPREMEMBE SNOVI 

 

Učenec ali učenka: 

- uporabi znanje o gibanju in razdalji med delci za pojasnilo razlik med fizikalnimi 

lastnostmi trdnih snovi, tekočin in plinov (npr. prostornine, oblike, gostote, 

stisljivost); 

- opiše procese taljenja, zmrzovanja, izhlapevanja in kondenzacije kot posledice 

prejemanja ali oddajanja toplote oziroma energije; opiše hitrost ali obseg teh 

procesov z vsakdanjimi fizikalnimi lastnostmi (površina, raztopljene snovi, 

temperatura, višina ali tlak); 

- ve, da temperatura pri spremembah stanja ostaja konstantna (tališče, vrelišče); 

- ve, da se masa pri fizikalnih spremembah ohranja (npr. med spremembami stanj, 

raztapljanjem trdne snovi, toplotno ekspanzijo). 
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2. SPREMEMBE ENERGIJE, TOPLOTE IN TEMPERATURE 

 

Učenec ali učenka: 

- določi oblike energij (npr. mehanično, svetlobno, zvočno, električno, toplotno, 

kemično); opiše preproste energijske spremembe (npr. izgorevanje v motorju 

za gibanje avtomobila, električna energija v svetlobo pri svetilkah, svetlobna 

energija v kemično energijo pri fotosintezi, energija vode v električno energijo, 

spremembe potencialne v kinetično energijo in obratno); uporabi znanje o 

ohranjanju celotne energije; 

- poveže toploto s prenosom energije s predmeta z visoko temperaturo na 

predmet z nizko temperaturo; primerja relativno prevodnost različnih snovi; 

primerja in razlikuje metode pri prenašanju toplote (prevajanje, konvekcija in 

sevanje); 

- poveže temperaturo in spremembe pri prostornini ali tlaku z gibanjem ali 

hitrostjo delcev. 

 

3. SVETLOBA 

 

Učenec ali učenka: 

- opiše ali določi nekatere osnovne lastnosti ali vedenja o svetlobi (npr. prenos iz 

vira skozi različne medije; hitrost svetlobe v primerjavi z zvokom; odboj; 

lom/uklon svetlobnih žarkov, absorpcija in prepuščanje v različnih materialih, 

razklon bele svetlobe na njene sestavne dele skozi prizmo ali druge razpršilne 

medije); 

- poveže izgled ali barvo predmetov z lastnostmi odbite ali absorbirane svetlobe; 

- uporabi preprosto geometrijsko načrtovanje za reševanje praktičnih problemov, ki 

vključujejo odbijanje svetlobe od ploščatih zrcal in nastanek senc; razloži žarke v 

diagramih pri določanju smeri svetlobe in poišče odbojne ali projicirane slike. 

 

4. ZVOK 

 

Učenec ali učenka: 

- prepozna lastnosti zvoka (glasnost, višina tona, amplituda, frekvenca); 
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- opiše nekatere značilnosti zvoka (zvok od izvira prehaja skozi različne snovi, se 

odbija od površin in ima različno hitrost skozi različne medije). 

 

5. ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM 

 

Učenec ali učenka: 

- opiše električni tok v električnem krogu; nariše ali določi sheme, ki predstavljajo 

zaključen električni krog (zaporedni in vzporedni); razvrsti snovi na električne 

prevodnike ali izolatorje; pokaže, da sta tok in napetost v el. krogu medsebojno 

povezana; 

- opiše lastnosti trajnih magnetov in učinkov magnetne sile; navede ključne 

značilnosti in pokaže praktično uporabo elektromagnetov (npr. hišni zvonec). 

 

6. SILE IN GIBANJE 

 

Učenec ali učenka: 

- predstavi gibanje predmeta z njegovim položajem, smerjo in hitrostjo; izračuna 

hitrost iz danega časa in poti z uporabo osnovnih enot; razloži podatke iz grafa poti 

v odvisnosti od časa; 

- opiše znane sile (težo kot silo zaradi težnosti, silo na dotik, vzgon, trenje); predvidi 

spremembe pri gibanju (če so) predmeta na osnovi sil, ki nanj delujejo; 

- pokaže osnovno znanje o delu in funkciji preprostih strojev (ročice) z uporabo 

preprostih primerov; 

- pojasni opazovane fizikalne pojave glede na razlike v gostoti (npr. plavanje ali 

potapljanje predmetov, dvigajoči se baloni); 

- pokaže, da pozna učinke povezane s tlakom (npr. zračni tlak kot funkcija višine, 

hidrostatični tlak kot funkcija globine, dokaz o plinskem tlaku pri balonih, silo 

raztezanja na manjši ali večji površini, gladine tekočin). 

 

Vsebinski sklop vede o Zemlji 
 

Veda o Zemlji je pri nas tema, ki se jo po določenih vsebinah obravnava pri posameznih 

predmetih (fizika, biologija, geografija, geologija), ni pa samostojen predmet. Enotne slike, ki 
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bi predstavljala kurikulum vede o Zemlji na različnih razrednih stopnjah in bi veljala za vse 

države, ni. Zato so pri nalogah TIMSS obravnavane predvsem splošne teme, ki naj bi jih 

učenci obvladali. Te so: 

- zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti 

- zemeljski procesi, cikli in zgodovina 

- zemeljski viri, njihova uporaba in ohranjanje 

- Zemlja, sončni sistem in vesolje 

 

Cilji, ki so pokriti v nalogah TIMSS s področja vede o Zemlji: 

 

1. ZGRADBA ZEMLJE IN NJENE FIZIKALNE LASTNOSTI 

 

Učenec ali učenka: 

- opiše sestavo in fizikalne lastnosti zemeljske skorje, plašča in jedra; zna uporabiti 

ali razložiti topografske karte; opiše nastajanje, značilnosti in uporabo zemlje, 

mineralov in osnovnih vrst kamenin; 

- primerja fizikalna stanja, gibanje, sestavo (npr. sladko vodo s slano) in relativno 

porazdelitev vode na Zemlji (npr. oceanov, rek, podtalnice, ledenikov, ledenih 

gora, oblakov); 

- prepozna, da je Zemljina atmosfera mešanica plinov, in prikaže relativno bogastvo 

njenih glavnih sestavin; poveže spremembe v atmosferskih pogojih (temperaturo, 

tlak, sestavo) z višino. 

 

2. ZEMELJSKI PROCESI IN CIKLI TER ZGODOVINA 

 

Učenec ali učenka: 

- opiše splošne procese, ki so del kameninskih ciklov (npr. preperevanja/erozije, 

odlaganja, vročine/tlaka, taljenja/ohlajevanja, toka lave) in katerih posledica je 

nepretrgano nastajanje vulkanskih, metamorfnih in sedimentnih kamnin; 

- nariše ali opiše korake v kroženju vode na Zemlji (izhlapevanje, kondenzacija 

in padavine); navede sonce kot vir energije in vlogo gibanja oblakov ter vodni 

tok pri kroženju in obnavljanju sladke vode na zemeljski površini; 

- razloži vremenske karte ali podatke in poveže spreminjajoče se vremenske 

vzorce z globalnimi in lokalnimi dejavniki (npr. temperaturo, tlakom, 
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padavinami, hitrostjo in smerjo vetra, tipi in oblikami oblakov, nevihtnimi 

frontami); 

- primerja podnebje v večjih regijah na Zemlji in pri tem upošteva učinke 

zemljepisne širine, dolžine ter geografije (npr. gore ali oceane); pojasni ali 

opiše dolgoročne klimatske spremembe (npr. ledene dobe, trende globalnega 

segrevanja, vulkanske erupcije, spremembe v oceanskih tokovih); 

- pojasni ali opiše fizikalne in večje geološke dogodke, ki so se dogajali skozi 

milijone let (npr. preperevanje, erozijo, usedanje, vulkansko aktivnost, potrese, 

nastajanje gora, premikanje tektonskih plošč, drsenje kontinentov); pojasni 

nastanek fosilov in fosilnih goriv; 

- poveže nekatere okoljske zadeve z njihovimi možnimi vzroki in učinki (npr. 

onesnaženje, globalno segrevanje, kisel dež, tanjšanje ozonske plasti, krčenje 

gozdov, popuščavljanje/naraščanje puščav); predstavi smernice, pri katerih 

lahko znanost in tehnologija pomagata pri reševanju tovrstnih problemov. 

 

3. ZEMELJSKI VIRI, NJIHOVA UPORABA IN OHRANJANJE/ZAŠČITA 

 

Učenec ali učenka: 

- določi primere obnovljivih in neobnovljivih virov; razpravlja o prednostih in 

pomanjkljivostih različnih energijskih virov; opiše metode ohranjanja in 

propadanja (npr. recikliranje); 

- poveže učinke človekove uporabe zemljišč in zemlje (npr. v kmetijstvu, 

gozdarstvu, rudarstvu) z metodami, ki so v rabi pri kmetijstvu in razvijanju 

podeželja (npr. kolobarjenje, pognojitev, zatiranje škodljivcev, pogozdovanje); 

- razpravlja o dejavnikih, ki so povezani s preskrbo in potrebo po sladki vodi in 

uporabi vodnih virov (npr. čiščenje, izločitev soli iz morske vode/desalinacija, 

namakanje, uporaba jezov, ohranitev/zaščita). 

 

4. ZEMLJA, SONČNI SISTEM IN VESOLJE 

 

Učenec ali učenka: 

- razloži pojave na Zemlji (noč in dan, plima in oseka, lunine mene, mrki, letni časi 

na severni in južni polobli, pojavljanje Sonca, Lune, planetov in ozvezdij) glede na 
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njihovo relativno gibanje, razdalje in velikost Zemlje, Lune in ostalih teles znotraj 

in zunaj sončnega sistema; 

- prepozna vlogo gravitacije v sončnem sistemu (npr. plima in oseka, zadrževanje 

planetov in lun znotraj orbite, sila zemeljske privlačnosti); 

- primerja fizikalne lastnosti Zemlje z Luno in drugimi planeti (npr. atmosfero, 

temperaturo, vodo, oddaljenost od Sonca, periodo vrtenja, pogoji za življenje). 
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PRILOGA 2: TAKSONOMIJA TIMSS 

 

Poznavanje dejstev, postopkov in konceptov 
 

Poznavanje temelji na učenčevem poznavanju temeljnih dejstev, podatkov, pojmov. Učenec 

mora imeti široko znanje in sposobnost priklica spomina. Predvsem mora poznati dejstva in 

pomen pojmov za zmožnost reševanja nalog. Od učencev se pričakuje, da poznajo 

naravoslovne zakone, da imajo znanje besedišča, dejstev, informacij, simbolov, enot in da 

izberejo primerno opremo (merske pripomočke, eksperimentalne postopke, ki so potrebni za 

izvajanje eksperimentov). Poznati morajo tudi primere, ki podpirajo naravoslovne zakone. 

 

Učenec ali učenka izkaže poznavanje znanja, ko: 

- prepozna/prikliče - uredi ali določi natančne izjave o naravoslovnih zakonih, odnosih, 

procesih in pojmih; določi značilnosti ali lastnosti določenih organizmov, materialov in 

procesov; 

- določi - sestavi ali prepozna označbe (definicije) naravoslovnih izrazov; prepozna in 

uporabi znanstveno besedišče, simbole, okrajšave, enote in skale v ustreznih okoliščinah; 

- opiše - opiše organizme in naravne materiale ter s tem pokaže svoje poznavanje lastnosti, 

sestave, delovanja in razmerij; 

- ponazori s pomočjo primerov; 

- podpre ali razjasni izjave o dejstvih ali konceptih s primernimi primeri; določi ali priskrbi 

določene primere za ponazarjanje znanja temeljnih pojmov; 

- uporabi orodja in postopke - pokaže svoje znanje o uporabi znanstvenega pristopa, 

opreme, orodja, merskih naprav in skal. 

 

Uporaba znanja in razumevanja pojmov 
 

Pri uporabi morajo biti učenci sposobni primerjati, razvrščati, razlagati določene znanstvene 

podatke  ter znati uporabiti razumevanje naravoslovnih pojmov in principov za iskanje čim 

boljše rešitve. Učencem morajo biti znane enačbe, formule in naravoslovni pojmi za reševanje 

te vrste nalog. Take naloge zahtevajo neposredno uporabo znanja. 
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Učenec ali učenka izkaže uporabo znanja, ko: 

- določi ali opiše podobnosti in razlike med skupinami organizmov, materialov ali 

procesov; 

- razlikuje, razvrsti ali uredi posamezne predmete, materiale, organizme in procese, ki 

temeljijo na danih karakteristikah in lastnostih; 

- uporabi modele ali diagrame za demonstracijo razumevanja naravoslovnih pojmov, 

sestave, odnosov, procesov, bioloških ali fizikalnih sistemov ali ciklov (npr. 

prehranjevalni krog, električni tokokrog, vodni cikel, sončni sistem, atomska 

struktura); 

- poveže znanje osnovnih bioloških ali fizikalnih pojmov z opazovano oziroma 

povezano lastnostjo ali vedenjem oziroma rabo predmetov, organizmov ali materialov; 

- razloži besedno, tabelarno ali grafično informacijo v luči naravoslovnih pojmov ali 

načel; 

- uporabi znanstvena razmerja, enačbe in formule za iskanje kvalitativnih in 

kvantitativnih rešitev problemov, ki zahtevajo preprosto uporabo naravoslovnih 

pojmov; 

- poišče pojasnila za informacije iz opazovanj naravnih pojavov in s tem pokaže svoje 

razumevanje osnovnih naravoslovnih pojmov, načel zakonov in teorij. 

 

Sklepanje in utemeljevanje 
 

Naloge sklepanja so po zasnovi najbolj raznovrstne in zapletene naloge TIMSS. Od učencev 

zahtevajo znanje, ki pa ga morajo znati izkoristiti na čim bolj inovativen način in s tem 

poiskati rešitve nalog. Pomembno je, da imajo učenci dobro znanje o naravoslovnih pojmih in 

da jih učenci s sklepanjem povežejo z naravoslovnim znanjem. Glavni namen teh nalog je 

učence usposobiti, da bodo znali sklepati pri reševanju zapletenih problemov, razvijati 

razlage, delati zaključke, se odločati in razširjati znanje na nove situacije. 

 

Učenec ali učenka izkaže združeno znanje, ko: 

- preuči zapletene, nerutinske probleme in določi pomembna razmerja, pojme ter korake 

reševanja problemov; 

- razvije/razloži strategije reševanja problemov; 
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- opiše naravoslovna razmerja in procese, ki upoštevajo številne različne dejavnike ali 

povezane pojme; 

- pri reševanju problemov, postavljenih v nove okvire, poveže/združi pojme iz različnih 

področij naravoslovja; 

- s svojimi pojasnili naravnih pojavov pokaže razumevanje poenotenih pojmov in s tem 

po naravoslovnih področjih; 

- vključi matematične pojme/postopke v rešitve zapletenih naravoslovnih problemov; 

- združi znanje o naravoslovnih pojmih z informacijami iz izkušenj ali opazovanj in 

razvije vprašanja, na katera je mogoče odgovoriti z raziskovanjem; 

- postavi hipoteze kot predpostavke, ki jih je mogoče preveriti, ter pri tem uporabi 

informacije, pridobljene z opazovanjem in analizo znanstvenih informacij ter 

poznavanjem pojmov; 

- predvidi učinke sprememb v bioloških ali fizikalnih pogojih na podlagi dokazov in 

naravoslovnega znanja; 

- razvije/načrtuje raziskave, primerne za odgovarjanje na naravoslovna vprašanja ali 

preverjanje hipotez; 

- opiše ali prepozna značilnosti dobro oblikovanih raziskav glede na merjene in 

nadzorovane spremenljivke ter razmerja med vzroki in posledicami; 

- odloča o meritvah ali uporabljenih postopkih pri izvajanju raziskave; 

- odkrije vzorce v podatkih, opiše ali povzame trende v podatkih in interpolira ali 

ekstrapolira na podlagi danih podatkov ali informacij; 

- smiselno sklepa na osnovi dokazov in/ali razumevanja naravoslovnih pojmov; 

- pride do primernih zaključkov, ki se nanašajo na raziskovana vprašanja/hipoteze, in 

pokaže svoje razumevanje vzroka in posledice; 

- ovrednoti posplošitve, ki so nastale na osnovi rezultatov ali poskusov, in razširi svoje 

zaključke na nove situacije; 

- določi splošne formule za izražanje fizikalnih razmerij; 

- pretehta prednosti in slabosti pri sprejemanju odločitev o alternativnih procesih, 

materialih in virih; upošteva naravoslovne in socialne dejavnike pri ovrednotenju 

vpliva znanosti in tehnologije na biološke in fizikalne sisteme; 

- obravnava in ovrednoti alternativna pojasnila in strategije ter rešitve pri reševanju 

problemov; 

- ovrednoti rezultate raziskave glede na zadostnost/ustreznost podatkov, ki podpirajo 

določeno rešitev; 
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- uporabi dokaze in naravoslovno znanje za upoštevanje razlag in rešitev problemov; 

sestavi argumente v podporo sprejemljivosti rešitev problemov, zaključkov raziskav 

ali znanstvenih pojasnil. 
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PRILOGA 3: PRIMER SHEME POJMOVNE MAPE 

»ENERGIJSKA VREDNOST« 

 

Energijska vrednost hrane: 

- ključni pojem: energijska vrednost hrane 

- drugi pojmi: košček hrane, temperatura (pred in po), masa, absorbirana toplota, 

absorbirana toplota na gram 

 

Uvrstitev v učni sistem: 

- kisikova družina organskih spojin (ogljikovi hidrati) 

- dušikova družina organskih spojin (beljakovine) 

 

 

iz dobljene mase 
izračunamo 

uporabimo v 
enačbi za izračun 

izračunamo po enačbi 

stehtamo 

ENERGIJSKA VREDNOST HRANE 

KOŠČEK HRANE TEMPERATURA V 
EPRUVETI 

TOPLOTA 

PRED PO 

SPREMEMBA TEMPERATURE 

izmerimo 

izračunamo 

SEŽIG STEHTANE 
HRANE 

Q = m * cp * ∆T 
cp vode znaša 4200 

J/kg K 
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PRILOGA 4 : NALOGE TIMSS 2007 
 

Naloge naravoslovnega bloka S01 

 

1. Kolikšen odstotek vode na Zemlji je sladka voda? 

a) 100%. 

b) 90%. 

c) 70%. 

d) 3%. 

 

Rešitev: D 

 

 Temperatura Raztopljena sol Prostornina vode Gostota 

Čista voda 25 °C 0 g 100 ml 1,0 g/ml 

Raztopina soli 25 °C 10 g 100 ml ? 

 

2. Zgoraj je nepopolna tabela, v kateri primerjamo podatke za čisto vodo in vodno raztopino 

soli. Kolikšna je gostota raztopine soli? 

 

(Označi en kvadratek.) 

�  1,0 g/ml. 

�  Manj kot 1,0 g/ml. 

�  Več kot 1,0 g/ml. 

 

Pojasni svoj odgovor. 

 

Rešitev: Označi tretji kvadratek za “več kot 1,0 g/ml” z razlago, da so dodali maso 

raztopljene soli (in prostornina ostane nespremenjena). 

 

3. Katera izjava velja za delce v tekočini, če jih primerjamo z delci v plinu? 

a) Delci v tekočini so počasnejši in bolj oddaljeni drug od drugega. 

b) Delci v tekočini so hitrejši in bolj oddaljeni drug od drugega. 

c) Delci v tekočini so počasnejši in so bliže drug drugemu. 
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d) Delci v tekočini so hitrejši in so bliže drug drugemu. 

 

Rešitev: C 

 

4. Na sliki je železen žebelj, ovit z izolirano žico. Žica je povezana z baterijo. Kaj se zgodi z 

železnim žebljem, ko tok steče po žici? 

a) Žebelj se stali. 

b) Električni tok steče skozi žebelj. 

c) Žebelj postane magnet. 

d) Z žebljem se ne zgodi nič. 

 

Rešitev: C 

 

5. Vplive vremenskih razmer na kamnine (drobljenje kamnin) povzročajo tako fizikalni kot 

kemijski procesi. Napiši en fizikalni in en kemijski proces ter razloži, kako vplivata na 

drobljenje kamnin. 

 

Fizikalni proces: 

Rešitev: Pravilen odgovor mora vsebovati fizikalni proces ali povzročitelja in razlago, kako 

lahko omenjeni proces povzroči vremenske razmere. 

 

Kemijski proces: 

Rešitev: Pravilen odgovor mora vsebovati kemijski proces ali povzročitelja in razlago, kako 

lahko omenjeni proces povzroči vremenske razmere. 

 

6. Na podeželju je veliko dreves. Prebivalci tega območja so se odločili, da bodo drevesa 

posekali za les. Napiši eno dolgoročno posledico, ki bi jo njihova odločitev lahko imela na 

okolje. 

 

Rešitev: Pravilen odgovor lahko navede negativno ali naravno/pozitivno posledico na okolje. 

 

Kateri graf prikazuje, kako se je število svetovnega prebivalstva spreminjalo v zadnjih 300 

letih? 
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Rešitev: A 

 

7. Slika prikazuje prerez morja. V različnih območjih živijo različni organizmi (rastline in 

živali). Njihovo preživetje je odvisno od sonca ter od drugih bitij v morju. 
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Oglej si spodnji seznam organizmov (rastlin in živali). Vsi živijo v neritskem območju. 

 

Organizem Opis 

fitoplankton mikroskopsko majhne rastline, v katerih poteka fotosinteza 

zooplankton mikroskopsko majhne živali, ki jedo fitoplankton 

tun srednje velika riba, ki se prehranjuje z manjšimi ribami 

sardela majhna riba, ki se prehranjuje z zooplanktonom 

morski pes velika riba, ki se prehranjuje z drugimi ribami 

kit velik sesalec, ki se prehranjuje z zooplanktonom 

 

e) Dopolni prehranjevalno verigo na spodnji sliki tako, da vpišeš organizme, ki so našteti 

v tabeli. V vsak krog vpiši ime enega organizma. Pomagaj si s podatki za vsak 

organizem. Trije organizmi so že vpisani. Puščice kažejo smer toka energije po 

prehranjevalni verigi. 

 

f) Nekega leta so ribiči nalovili preveč tunov, zato se je njihovo število v morju 

zmanjšalo. Napiši, kaj se bo verjetno zgodilo z morskimi psi, ter razloži svoj odgovor. 

 

Rešitev: Popolnoma pravilen odgovor mora imeti podano pravilno razlago, temelječo na 

pravilni prehranjevalni verigi, ki vsebuje druge vire hrane za morske pse. Delno pravilni 

odgovor je odgovor, v katerem je navedeno, da se bo populacija morskih psov zmanjšala, 

vendar brez nadaljnje razlage ali pa je podana razlaga, ki temelji na neposrednem vplivu tuna. 

 

 

8. Pas vzdolž obale se imenuje pas bibavice (plimovanja). To je pas med gladino plime in 

gladino oseke. Na spodnjih dveh slikah je prerez pasu plimovanja med plimo in oseko. 
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Organizmi, ki živijo v območju med gladino plime in gladino oseke, so se prilagodili tako, da 

preživijo posledice plimovanja. Izberi en organizem iz pasu med gladino plime in gladino 

oseke. Napiši eno telesno ali vedenjsko značilnost tega organizma, ki mu pomaga preživeti 

oseko. 

 

Ime organizma: ______________________________________________________________ 

Značilnost: __________________________________________________________________ 

Razloži: ____________________________________________________________________ 

 

Rešitev: Popolnoma pravilen odgovor mora imeti izbran organizem s slike ter opisano telesno 

ali vedenjsko značilnost tega organizma in pojasnilo, kako opisana telesna ali vedenjska 
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značilnost pomaga organizmom, da preživijo oseko. Delno pravilen odgovor je odgovor, ki 

vsebuje samo izbran organizem in opis telesne ali vedenjske značilnosti brez razlage ali z 

neprimerno razlago. 

 

9. Globoko v morju živi manj organizmov (rastlin in živali) kot v območjih bliže površini. 

Organizmi, ki živijo na morskem dnu, se morajo prilagoditi tamkajšnjim pogojem. Napiši dva 

pogoja, zaradi katerih rastline in živali težje živijo na morskem dnu. 

 

1. 

 

2. 

 

Rešitev: Odgovora se ne smeta ponavljati. Pravilni odgovori so npr. pomanjkanje svetlobe, 

nizke temperature, visok tlak, pomanjkanje hrane. 

 

Naloge naravoslovnega bloka S02 
 

10. V živih bitjih se velike sestavljene molekule razgradijo na manjše in bolj 

enostavne molekule. Kako se imenuje ta proces? 

a) Izločanje. 

b) Vsrkavanje. 

c) Prebavljanje. 

d) Kroženje. 

 

Rešitev: C 

 

11. Klemen ima gripo. En njegov prijatelj je zbolel, drugi pa ne, čeprav so se vsi trije skupaj 

igrali. Kaj bi bil lahko razlog, da eden izmed Klemnovih prijateljev ni zbolel za gripo? 

 

Rešitev: V odgovoru je omenjen imunski sistem ali je omenjeno, da nista bila v telesnem 

stiku ali so omenjeni preventivni ukrepi. 

 

12. Katera hrana vsebuje največji odstotek beljakovin? 



23 
 

a) Riž. 

b) Dateljni. 

c) Korenje. 

d) Piščanec. 

 

Rešitev: D 

 

13. Kaj ugotovimo, če primerjamo povprečno telesno temperaturo ljudi, ki živijo v vročem 

podnebju, s povprečno telesno temperaturo ljudi, ki živijo v hladnem podnebju? 

 

(Označi en kvadratek.) 

 

�  Povprečna telesna temperatura je višja v vročem podnebju. 

�  Povprečna telesna temperatura je nižja v vročem podnebju. 

�  Povprečna telesna temperatura je enaka v obeh podnebjih. 

 

Pojasni svoj odgovor. 

 

Rešitev: Označen kvadratek “povprečna temperatura je enaka v obeh podnebjih” in razlaga, v 

kateri je navedeno naslednje: ljudje smo toplokrvni ali temperatura je konstantna ali telo je 

prilagojeno na majhne temperaturne spremembe ali potenje, tresenje ali podobni mehanizmi, 

ki vzdržujejo konstantno temperaturno telesa. 

 

14. Kaj nastane takoj po oploditvi? 

a) Jajčece. 

b) Spermij. 

c) Zigota. 

d) Zarodek. 

 

Rešitev: C 

 

15. Žival ima luske in izmenjuje pline samo s pljuči. V kateri razred ta žival najverjetneje 

spada? 
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a) Med ribe. 

b) Med plazilce. 

c) Med sesalce. 

d) Med dvoživke. 

 

Rešitev: B 

 

16. Barva predmeta, na primer jabolka, je enaka barvi svetlobe, 

a) ki potuje skozi predmet. 

b) ki jo predmet vpija. 

c) ki se odbije od predmeta. 

d) ki se lomi na predmetu. 

 

Rešitev: C 

 

17. Primerjaj zvočne valove z veliko amplitudo in zvočne valove z majhno amplitudo. Katera 

od spodnjih trditev je pravilna? 

a) Zvočni val z veliko amplitudo ima manj energije in zvok je tišji. 

b) Zvočni val z veliko amplitudo ima več energije in zvok je glasnejši. 

c) Zvočni val z veliko amplitudo ima enako energijo in zvok je tišji. 

d) Zvočni val z veliko amplitudo ima enako energijo in zvok je glasnejši. 

 

Rešitev: B 

 

18. Tadej je padel s kolesa in raztresel vrečo soli, ki jo je vozil. Sol je pobral s tal skupaj s 

peskom in listjem. To zmes je dal v plastično vrečo. 
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V tabelo vpiši korake, po katerih je Tadej ločil zmes soli, peska in listja. Napiši razlog za vsak 

korak, ki ga je naredil. Prvi korak je že vpisan. 

 

Korak Opis koraka Razlog za (ta) korak 

1. Presejem zmes s sitom. Da odstranim listje. 

2.   

3.   

4.   

 

Rešitev: Popolnoma pravilen odgovor vsebuje naslednje korake: 

Korak 2 – dodamo vodo, da raztopimo sol; 

Korak 3 – raztopino filtriramo (presejemo, odlijemo), da odstranimo pesek; 

Korak 4 – slano vodo zavremo (segrevamo, pustimo zunaj na soncu), da voda izhlapi (in 

ostane sol). Delno pravilen odgovor je odgovor, ki vsebuje raztapljanje in/ali filtriranje. 

Korak 2 – dodamo vodo, da raztopimo sol (pravilen odgovor); 

Korak 3 – odlijemo vodo stran (pravilen odgovor); 

Korak 4 – to ti bo dalo sol (napačen odgovor). 

 

19. Maso snovi A in B stehtamo na tehtnici, kot je prikazano na sliki 1. Snov B dodamo v 

čašo in pri tem nastane nova snov C. Prazno čašo postavimo nazaj na tehtnico, kot kaže slika 

2. 
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 Tehtnica na prvi sliki kaže maso 110 g. Koliko bo pokazala tehtnica na drugi sliki? 

 

(Označi en kvadratek.) 

�  Več kot 110 gramov. 

�  110 gramov. 

�  Manj kot 110 gramov. 

 

Pojasni svoj odgovor. 

 

Rešitev: Pravilen odgovor mora imeti označen kvadratek “110 gramov” in pojasnilo, da se 

masa ohrani ALI označen kvadratek “manj kot 110 gramov” in pri tem v pojasnilu omenjen 

nastanek plina. 

 

21. Kateri model predstavlja pravilno porazdelitev protonov (p+), elektronov (e–) in 

nevtronov (n) v atomu? 

 

 

 

Rešitev: C 
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22. Tomaž je vzel kozarec mleka in mleko testiral z modrim lakmusovim papirjem. Lakmusov 

papir je ostal moder. Čez dva dni je Tomaž zopet testiral isto mleko z modrim lakmusovim 

papirjem. Lakmusov papir se je obarval roza. Katera sprememba je nastala v mleku? 

 

(Označi en kvadratek.) 

�  Kemijska sprememba. 

�  Fizikalna sprememba. 

 

Pojasni svoj odgovor. 

 

Rešitev: Označen kvadratek “kemijska sprememba” in razlaga. Razlag je lahko več. 

 

23. Razloži, kako nastaja prst. 

 

Rešitev: Prst nastane pri drobljenju kamnin (mineralov, blata, peska) in odpadlih organskih 

snovi/rastlin/živali. 

 

24. Mesta 1, 2 in 3 ležijo severno od mest 4 in 5. Vsa so zgrajena na ravnini. V mestu 1 je bilo 

v ponedeljek sončno, v mestih 2 in 3 pa je deževalo. Severni veter je pihal v vseh mestih. 

 

 

 

Kakšno bo verjetno vreme v mestih 4 in 5 v torek, če bo še naprej pihal severni veter? 

a) V obeh deževno. 

b) V obeh sončno. 

c) Sončno v mestu 4 in deževno v mestu 5. 
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d) Deževno v mestu 4 in sončno v mestu 5. 

 

Rešitev: C 

 

25. Peter in Jana sta se učila o veliki Keopsovi piramidi v Egiptu. 

 

 

Čudila sta se, kako so stari Egipčani uspeli dvigniti kamnite bloke za gradnjo piramid. O tem 

sta poiskala podatke še na internetu in našla naslednjo risbo egipčanskih vzvodov. 

 

 

Peter ni bil prepričan, ali pravilno razume risbo, zato je Jana narisala sliko, da bo laže 

razumel, kako so dvigovali kamnite bloke. Njena risba je prikazana spodaj. 

 

A. Delom egipčanskih vzvodov v spodnji tabeli poišči ustrezne enakovredne dele na Janini 

risbi vzvoda. En par je že vpisan v tabeli. 

 

Janina risba Egipčanska slika vzvodov 

sila Delavec vleče navzdol. 

breme  

podpora  

ročica vzvoda  

 

Rešitev: breme – kamniti blok (kamen); podpora – drevesno deblo (drevo); ročica vzvoda – 

lesen drog (les). 
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 B. Peter in Jana sta prebrala, da je lahko šest delavcev skupaj dvignilo kamnit blok, težak 

30000 newtonov. Vsak delavec bi torej moral dvigniti šestino teže bloka (5000 newtonov). 

Odločila sta se, da bosta izračunala, s kolikšno silo je moral vsak delavec vleči svoj vzvod. 

Peter je na Janino risbo dodal dolžine ročic, kot prikazuje spodnja slika. 

 

 

 

Za izračun je uporabil naslednjo enačbo: 

sila zaradi teže bremena/sila roke delavca = dolžina med mestom sile in podpore/dolžina med 

bremenom in podporo 

 

S kolikšno silo mora vleči vsak delavec, da dvignejo kamniti blok? 

_______________ newtonov. 

 

Rešitev: 1000 newtonov. 

 

26. Razloži, zakaj je pomembno recikliranje snovi, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, 

na primer plastike, pločevink in papirja. 

 

Rešitev: Pravilen odgovor se nanaša na to, da s tem ne porabljamo naravnih virov ALI s tem 

zmanjšamo onesnaženje (zraka, vode, zemlje) in zmanjšamo tudi količine snovi, ki gredo na 

odpad. 

 

Naloge naravoslovnega bloka S03 
 

28. Kateri od naštetih plinov lahko povzroči rjavenje kovinskega vedra? 

a) Vodik. 

b) Kisik. 

c) Dušik. 
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d) Helij. 

 

Rešitev: B 

 

29. Sara je v posodo z raztopino vstavila elektrode in jih priključila na baterijo. V poročilu je 

zapisala: “Na eni od elektrod so se izločali mehurčki.” Ta izjava je 

a) opažanje. 

b) napoved. 

c) zaključek. 

d) teorija. 

e) domneva. 

 

Rešitev: A 

 

30. Na sliki je prikazan primer medsebojne odvisnosti med organizmi. Podnevi organizmi 

sprejemajo snov (b) ali oddajajo snov (a), kot ja prikazano na sliki. 

 

 

 

Izmed navedenih možnosti poišči pravilen odgovor za (a) in (b). 

a) (a) je ogljikov dioksid in (b) je dušik. 

b) (a) je kisik in (b) je ogljikov dioksid. 
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c) (a) je ogljikov dioksid in (b) je vodna para. 

d) (a) je ogljikov dioksid in (b) je kisik. 

 

Rešitev: D 

31. Učenci so uporabili ampermeter (A), da so izmerili tok v električnem krogu pri različnih 

napetostih. 

 

 

 

Rešitev: 8 

 

32. Če v globoki dolini na Zemlji nekdo zakriči, bo slišal odmev kot zvok, ki se odbije nazaj 

od okoliških gora. V podobni dolini na Luni pa odmeva ne bo slišal, ker 

a) je sila teže na Luni premajhna. 

b) je temperatura na Luni prenizka. 

c) na Luni ni zraka, da bi zvok lahko potoval skozenj. 

d) gore na Luni ne odbijajo zvoka. 

 

Rešitev: C 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

33. Na sliki vidimo štiri enako dolge palice iz različnih materialov, ki so pritrjene na dno 

posode. Na spodnji konec vsake palice damo enako količino voska in nato napolnimo posodo 

z vrelo vodo. Na kateri palici se bo vosek najprej stalil? 

a) Na stekleni palici. 

b) Na leseni palici. 

c) Na kovinski palici. 

d) Na plastični palici. 

 

Rešitev: C 

 

34. Diagram spodaj prikazuje kroženje vode na Zemlji. 
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Kaj je vir energije za kroženje vode na Zemlji? 

a) Luna. 

b) Sonce. 

c) Bibavica. 

d) Veter. 

 

Rešitev: B 

 

35. Katera od naslednjih živih bitij obstajajo na Zemlji najdlje časa? 

a) Ljudje. 

b) Ptice. 

c) Ribe. 

d) Plazilci. 

 

Rešitev: C 

36. Elektrarna, ki proizvaja elektriko za mesto, kuri premog. Žveplo, ki je prisotno v 

premogu, pri gorenju premoga reagira s kisikom. Ob tem nastaja žveplov dioksid, ki se 

sprošča v obliki plina. Kako ta proces povzroči nastanek kislega dežja? 

 

Rešitev: Pravilni odgovor se nanaša na kemijsko reakcijo žveplovega dioksida v ozračju ALI 

se nanaša na mešanje ali raztapljanje žveplovega dioksida v vodi v ozračju. 

 

37. Kateri od navedenih nizov je urejen po stopnji organiziranosti živih bitij od 

najpreprostejše do najbolj zapletene oblike? 

a) Celica, tkivo, organ, organizem. 

b) Celica, organ, tkivo, organizem. 

c) Tkivo, celica, organ, organizem. 

d) Tkivo, organ, celica, organizem. 

 

Rešitev: A 
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38. Mariji je med vožnjo s kolesom počila zračnica. Okvaro je takoj popravila in nadaljevala 

pot. Na grafu je prikazan potek njene poti s kolesom. 

 

 

Približno koliko časa je Marija popravljala zračnico? 

a) 20 minut. 

b) 30 minut. 

c) 40 minut. 

d) 70 minut. 

 

Rešitev: B 

 

39. Razloži, zakaj ti srce bije hitreje, ko telovadiš. 

 

 

Rešitev: Popolnoma pravilen odgovor mora vsebovati naslednje elemente, ki se nanašajo na 

povezavo med hitrostjo bitja srca in fiziološkimi potrebami med fizično aktivnostjo, IN vlogo 

krvnega obtoka. Delno pravilen odgovor se nanaša na fiziološke potrebe med telovadbo ALI 

na krvni obtok. 

 

40. Janez je na plinski štedilnik postavil lonec vode in jo segrel. Ko  je voda pričela vreti, ji je 

izmeril temperaturo. Termometer je pokazal 100 °C. Janez je povečal plamen na štedilniku in 

voda je vrela še 5 minut. Nato je ponovno izmeril temperaturo vrele vode. Ali je termometer 

pokazal več, manj ali še vedno 100 °C? 
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Odgovor: ______________________________. 

 

Pojasni svoj odgovor. 

 

Rešitev: Pravilen odgovor 100 °C (enako), s pojasnilom, ki temelji na vrenju vode (fizikalni 

spremembi) pri konstantni temperaturi 100 °C. 

 

41. Pika je vzela dve enaki majhni posodici in ju napolnila z enako količino vode. V eno od 

posodic je stresla žlico soli, nato pa obe posodici postavila v zamrzovalnik. Posodici v 

zamrzovalniku je preverjala vsakih pet minut, dokler ni voda v eni od posodic zamrznila. Kaj 

je Pika lahko ugotovila s tem poskusom? 

 

Rešitev: Popolnoma pravilen odgovor vsebuje relativno razmerje med hitrostjo zmrzovanja 

sladke in slane vode. V odgovoru je določen vpliv (raztopljene) soli na zmrzovanje (ledišče, 

hitrost, temperatura) vode. 

 

Naloge naravoslovnega bloka S04 
 

42. Celice, ki prenašajo sporočila, so 

a) kožne celice. 

b) živčne celice. 

c) krvne celice. 

d) ledvične celice. 

 

Rešitev: B 
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43. Kako imenujemo organ A? 

a) Jetra. 

b) Želodec. 

c) Tanko črevo. 

d) Debelo črevo. 

 

Rešitev: C 

 

44. Franci ima vrečko grahovih semen, ki so genetsko enaka. To je sorta graha z visokim 

steblom. Franci je posadil štiri semena graha v lonček v pogojih, ki jih prikazuje slika1. V 

drugi lonček je posadil štiri semena graha v pogojih, ki jih prikazuje slika 2. Franci je zalival 

semena vsak dan. 

 

 

 

 

Kaj lahko Franci predvideva glede višine grahovih stebel? 

 

Pojasni svoj odgovor. 

 

Rešitev: Popolnoma pravilen odgovor vsebuje: grahova stebla na sliki 2 bodo višja od stebel 

na sliki 1 ter razlago, ki se nanaša na količino svetlobe in hranil. Za delno pravilen odgovor je 

dovolj, da kot odgovor navede, da bodo grahova stebla na sliki 2 višja ter razlago, ki se 

nanaša na količino svetlobe ALI na količino hranil ALI na boljše pogoje za rast. 
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45. Mesto je bilo zgrajeno za pol milijona ljudi, vendar predvidevajo, da se bo število 

prebivalcev v naslednjih 10 letih povečalo na 1 milijon ljudi. Napiši dva možna okoljska 

problema, s katerima bi se mesto lahko soočilo zaradi povečanja števila prebivalcev. 

1. 

 

2. 

 

Rešitev: Pravilen odgovor mora imeti omenjena dva izmed naslednjih okoljskih problemov: 

povečano onesnaženje, povečano zvočno onesnaženje, povečanje količine odpadkov, 

pomanjkanje čiste vode, porast bolezni, manj prostora za življenje. Delno pravilen odgovor pa 

mora vsebovati vsaj en okoljski problem. 

 

46. Kaj od naslednjega povzročajo virusi? 

a) Čir. 

b) Malarijo. 

c) Tuberkulozo. 

d) Gripo. 

 

Rešitev: D 

 

47. Na spodnji sliki s puščicami označi smer pretoka energije med proizvajalci, porabniki in 

razkrojevalci. Puščica prikazuje smer pretoka energije od Sonca proti proizvajalcu. 
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Rešitev: Proizvajalec → porabnik; proizvajalec → razkrojevalec; porabnik → razkrojevalec. 

 

48. V stanovanjih se pri električni napeljavi uporablja vzporedno vezane električne kroge, ne 

zaporedno vezanih. Katera je prednost uporabe vzporedno vezanih električnih krogov v 

stanovanjih? 

 

Rešitev: Ustrezna pravilna razlaga, npr. če ena naprava ne deluje (ali pregori varovalka), 

ostale naprave še vedno delujejo. 

 

49. Slika kaže delce v kovini pred segrevanjem. 

 

Katera slika kaže delce v kovini po segrevanju? 

          

 

 

Rešitev: D 

 

50. Slika prikazuje, kaj se zgodi s tremi magneti, ko jih nataknemo na svinčnik tako, da so 

blizu skupaj. Magnet 1 in magnet 2 se premikata, dokler se ne dotakneta. Magneta 2 in 3 

ostaneta ločena. 

1. Razloži, zakaj se magneta 1 in 2 dotikata. 

 

2. Razloži, zakaj magneta 2 in 3 ostaneta ločena. 

 

Rešitev: Popolnoma pravilen odgovor se nanaša na to, da sta pola magnetov 1 in 2 različna 

(SJ ali JS) IN da sta pola magnetov 2 in 3 enaka (SS ali JJ). Privlačnost in odbijanje je ali ni 
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omenjeno. Delno pravilen odgovor navaja privlačnost različnih polov ALI odbijanje enakih 

polov. 

 

51. Katera snov je potrebna za gorenje? 

a) Ozon. 

b) Kisik. 

c) Vodik. 

d) Ogljikov dioksid. 

 

Rešitev: B 

 

52. Naravoslovni razred je bil zadolžen, da določi gostoto pločevinke za osvežilno pijačo. 

Naloge so se lotile štiri skupine. Vsaka skupina je dobila eno pločevinko osvežilne pijače. Po 

končanem delu so vse skupine predstavile rezultate, ki jih prikazuje spodnja tabela. 

 

 

 

Učenci so bili presenečeni, da so gostote pločevinke tako različne. Proučili so metode dela, ki 

so jih posamezne skupine uporabile za določitev mase in prostornine pločevinke osvežilne 

pijače. Tabela 1 prikazuje, kako je vsaka izmed skupin določila maso pločevinke osvežilne 

pijače. 

 

 

 



40 
 

 

a) Razloži, zakaj sta skupini A in D ter skupini B in C dobili različne rezultate mas. 

 

Rešitev: Primerjava je lahko dveh vrst: 1) specifična primerjava: skupini A in D sta merili 

masi pločevinke in osvežilne pijače, medtem ko sta skupini B in D merili masi pločevinke; 2) 

splošna primerjava: nekatere skupine niso izpraznile pločevinke, preden so izmerile maso, 

druge pa so. 

 

B. Tabela 2 predstavlja, kako je vsaka izmed skupin določila prostornino pločevinke 

osvežilne pijače. 

 

 

Skupini B in C sta poskusili izmeriti prostornino pločevinke brez osvežilne pijače. Razloži, 

zakaj se rezultata skupin razlikujeta. 

 

Rešitev: Razlaga, da prostornina skupine B vsebuje prostornino zraka, medtem ko prostornina 

skupine C ne vsebuje prostornine zraka ALI razlaga, da je skupina B določila prostornino 

kovine in zraka, medtem ko je skupina C določila prostornino same kovine. 

 



41 
 

C. Tabela predstavlja rezultate mas, prostornin in gostot pločevinke osvežilne pijače za vsako 

skupino. 

 

 

 

Katera skupina je najbolje določila gostoto kovine, iz katere je narejena pločevinka, glede na 

metode, ki so jih uporabili? 

a) Skupina A. 

b) Skupina B. 

c) Skupina C. 

d) Skupina D. 

 

Rešitev: C 

 

53. Andrej je nalil malinov sirup na dno prazne čaše. Pazljivo je dolil plast glicerina, vode in 

olja, kot kaže slika. Nato je v čašo spustil plastično ploščico. 

 

 

 

Katera trditev je pravilna? 

a) Olje ima večjo gostoto od malinovega sirupa. 

b) Plastika ima manjšo gostoto od olja. 

c) Glicerin ima večjo gostoto od olja. 

d) Malinov sirup ima manjšo gostoto od vode. 

 

Rešitev: C 

54. Napiši en vzrok za onesnaženje podtalnice. 
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Rešitev: Pravilen je eden izmed možnih načinov onesnaženja podtalnice: pesticidi, gnojenje, 

tovarniški odpadki, kemikalije, odlagališča odpadkov; kisel dež, odpadne vode, olja, cevi, ki 

puščajo. 

 

55. Razloži, zakaj je mogoče s sajenjem dreves zaustaviti erozijo prsti. 

 

Rešitev: Pravilen odgovor lahko vsebuje eno izmed naslednjih razlag: 

a) Drevesne korenine držijo prst skupaj. 

b) Drevesa absorbirajo veliko deževnice. 

c) Drevesa ščitijo zemljo pred vodo. 

d) Drevesa so zaščita pred vetrom. 

 

56. Kateri vir je neobnovljiv? 

a) Nafta. 

b) Pesek. 

c) Les. 

d) Kisik. 

 

Rešitev: A 

 

Naloge naravoslovnega bloka S05 

 

57. Zemeljsko leto je dolžina časa, v katerem 

a) se Zemlja enkrat obrne okoli svoje osi. 

b) Luna enkrat obkroži Zemljo. 

c) Sonce enkrat obkroži Zemljo. 

d) Zemlja enkrat obkroži Sonce. 

Rešitev: D 
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58. Odprto posodo v obliki črke U napolnimo z vodo. 

 

 

 

Posodo nagnemo le toliko, da voda začne kapljati čez rob na eni strani. 

Na spodnji sliki nariši, kje je gladina vode sedaj. 

 

 

Rešitev: Pravilno vrisani gladini vode v obeh krakih, vzporedno podlagi (± 10°). 

 

59. V nekaterih steklenih termometrih je merilna tekočina obarvan alkohol. Ko termometer 

postavimo na zrak pri različnih temperaturah, se alkohol v cevki termometra dviga in spušča.  

Katera od spodnjih trditev najbolje utemeljuje, kaj povzroča te spremembe? 

a) Steklo termometra se pri segrevanju krči. 

b) Alkohol se pri segrevanju krči. 

c) Steklo se pri segrevanju razteza bolj kot alkohol. 

d) Alkohol se pri segrevanju razteza bolj kot steklo. 

 

Rešitev: D 

UN: / 

 

60. Sladkor je sestavljen iz molekul. Kaj se zgodi z njimi, ko se sladkor raztopi v vodi? 

a) Molekule ne obstajajo več. 
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b) Molekule so v raztopini. 

c) Molekule izparijo. 

d) Molekule se združijo z vodo in tvorijo nove elemente. 

 

 

Rešitev: B 

 

61. Kaj od naštetega NI primer kemijske spremembe? 

a) Taljenje ledu. 

b) Korozija srebra. 

c) Gorenje vžigalice. 

d) Gnitje rastlin. 

 

Rešitev: A 

 

62. Svetloba s Sonca do Zemlje potuje 8 minut. Z Lune do Zemlje svetloba potuje z isto 

hitrostjo, vendar potuje le 1,5 sekunde. Zakaj je tako? 

 

Rešitev: Večja oddaljenost Sonca in/ali krajša oddaljenost Lune od Zemlje. 

 

63. Katera je najpomembnejša naloga klorofila v rastlinah? 

a) Da sprejema svetlobno energijo. 

b) Da razgrajuje ogljikov dioksid. 

c) Da listi rastlin postanejo strupeni za žuželke. 

d) Da varuje rastline pred boleznimi. 

 

Rešitev: A 

 

64. Pladenj s 300 grami vode postavimo v zamrzovalnik, da nastane led. Kolikšna je masa 

nastalega ledu? (Označi en kvadratek.) 

�  Več kot 300 gramov. 

�  300 gramov. 

�  Manj kot 300 gramov. 
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Pojasni svoj odgovor. 

 

Rešitev: Pravilni odgovor sestavlja označen kvadratek in ustrezna razlaga: 300 gramov s 

pojasnilom o nespremenjeni masi vode zaradi zamrzovanja (zakon o ohranitvi mase med 

agregatnimi spremembami); manj kot 300 g s pojasnilom o izhlapevanju vode; več kot 300 g s 

pojasnilom o dodani masi ujetega zraka. 

 

65. Katera lastnost je značilna SAMO za sesalce? 

a) Oči, ki zaznavajo barvo. 

b) Žleze, ki izločajo mleko. 

c) Koža, ki vpija kisik. 

d) Telo, ki je zaščiteno z luskami. 

 

Rešitev: B 

 

66. Kako najbolj zanesljivo ugotovimo, ali sta dva človeka sorodnika? 

a) Primerjamo njuno krvno skupino. 

b) Primerjamo njuno pisavo. 

c) Primerjamo njune gene. 

d) Primerjamo njune prstne odtise. 

 

Rešitev: C 

 

67. Vlada se je odločila, da bo na reki blizu mesta zgradila jez za elektrarno in namakalni 

sistem. Napiši en vpliv, ki bi ga jez lahko imel na živalstvo in rastlinstvo na tem prostoru. 

 

Rešitev: Pravilen je odgovor, ki navede določene negativne ALI določene pozitivne posledice 

jezu na živalstvo (spremembe habitata, vode, hrane). 
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68. Tabela prikazuje različne snovi, razdeljene v dve skupini. 

 

Po katerem kriteriju smo razdelili snovi v skupino 1 in v skupino 2? 

a) Po topnosti v vodi. 

b) Po stisljivosti. 

c) Po agregatnem stanju. 

d) Po električni prevodnosti. 

 

Rešitev: D 

 

69. Žolčnik izloča žolč. To je tekočina, ki pomaga pri prebavi maščob. Katerih živil bi se 

morali izogibati ljudje, ki so jim odstranili žolčnik? 

a) Sadja. 

b) Žitaric. 

c) Sira. 

d) Zelenjave. 

 

Rešitev: C 

 

70. Znanost in tehnologijo lahko uporabimo na veliko različnih načinov, da pomaga okolju. 

Na primer, razvili so nove vrste plastike za izdelavo laže razgradljivih vreč za smeti. Opiši, 

kako bi znanost in tehnologija lahko pomagali pri reševanju težav zaradi naslednjih vrst 

onesnaževanja. 

 

A. Izliv nafte v morje: 

 

Vsebinsko področje: Veda o Zemlji 

Poglavje: Zemeljski viri, njihova uporaba in ohranjanje/zaščita 

Kognitivno področje: Uporaba znanja in razumevanje konceptov 
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Rešitev: Pravilen odgovor mora jasno opisati napravo ali proces v povezavi z aplikacijo v 

znanosti ali tehnologiji. 

 

B. Segrevanje Zemlje zaradi povečane količine ogljikovega dioksida v ozračju: 

 

Rešitev: Pravilen odgovor mora jasno opisati napravo ali proces v povezavi z aplikacijo v 

znanosti ali tehnologiji. 

 

Naloge naravoslovnega bloka S07 
 

71. Srce, vene, arterije in kapilare so sestavni del katerega organskega sistema? 

a) Razmnoževalnih organov. 

b) Mišičnega sistema. 

c) Izločevalnih organov. 

d) Krvnega obtoka. 

 

Rešitev: D 

 

72. Napiši eno strukturo, ki jo najdemo v rastlinskih celicah, v živalskih pa ne. 

 

Rešitev: Pravilnih odgovorov je lahko več: klorofil, celična stena (membrana), vakuola. 

 

73. Pri fotosintezi v zelenih rastlinah nastajata hrana in kisik. Za fotosintezo je potreben tudi 

klorofil. Napiši še dva dejavnika, ki sta potrebna za fotosintezo. 

 

1. 

 

2. 

 

Rešitev: Za pravilen odgovor morata biti napisana dva različna dejavnika npr. sončna 

svetloba (ali svetloba/luč), ogljikov dioksid, voda, zrak, encimi. 
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74. V spodnji tabeli so nekatere lastnosti treh čistih snovi (X, Y in Z). Te tri snovi so železo, 

voda in kisik. 

 

 

 

Določi, katera snov je železo, katera voda in katera kisik, ter jih napiši na spodnje črte. 

Snov X je ______________________________. 

Snov Y je ______________________________. 

Snov Z je ______________________________. 

Rešitev: Snov X je kisik, snov Y je železo, snov Z je voda. 

 

75. Kaj od naštetega je primer kisle raztopine? 

a) Belilo. 

b) Kis. 

c) Sladka voda. 

d) Slana voda. 

 

Rešitev: B 

 

76. Če predmet premaknemo v smeri sile, opravimo delo. Človek na sliki izvaja različne 

naloge. Na kateri sliki opravlja delo? 
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Rešitev: C 

 

77. Katera lastnost snovi se ohrani pri širjenju snovi zaradi segrevanja? 

a) Masa. 

b) Prostornina. 

c) Oblika. 

d) Razdalja med delci. 

 

Rešitev: A 

 

78. Ko zabrenkamo na struno kitare, se zasliši zvok. Kaj se zgodi z zvokom, če zabrenkamo 

na struno močneje? 

a) Glasnost bo enaka, le ton bo višji. 

b) Ton bo enak, glasnost bo večja. 

c) Ton bo višji, glasnost bo večja. 

d) Oba, ton in glasnost, bosta enaka. 

 

Rešitev: B 
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79. Slika zgoraj prikazuje pot Zemlje okoli Sonca in nagnjenost Zemljine osi. 

Katera od naštetih sprememb na Zemlji je posledica nagnjenosti Zemljine osi? 

a) Letni časi. 

b) Dan in noč. 

c) Leta. 

d) Časovni pasovi. 

Rešitev: A 

 

80. Kje je večina sladke (neslane) vode na Zemlji? 

a) V morjih. 

b) V rekah. 

c) V jezerih. 

d) V ledu okrog polov. 

Rešitev: D 

 

81. Zemljišče so razdelili na 10 enakih delov. Vsak del so pognojili z drugačno količino 

gnojila in povsod posadili riž. Spodnja tabela prikazuje količino dodanega gnojila in pridelek 

riža za vsak del zemljišča. 

 

 

Oglej si podatke v tabeli. Razloži vpliv količine gnojila na pridelek riža. 

 

Rešitev: Popolnoma pravilna razlaga se mora nanašati na tri dele podatkov iz tabele: 

1) Pridelek riža se poveča, če se poveča količina dodanega gnojila do optimalne količine. 

2) Pridelek riža je največji pri optimalni količini dodanega gnojila. 

3) Pridelek riža se zmanjša, ko količina gnojila preseže optimalno količino. 

Delno pravilen odgovor vsebuje samo enega od omenjenih delov podatkov iz tabele. 
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82. Graf prikazuje rast svetovnega prebivalstva v zadnjih 1500 letih. 

 

 

 

Napiši en razlog, zakaj se je število prebivalcev med letoma 1800 in 2000 tako hitro povečalo. 

 

Rešitev: V odgovoru podani pravilni razlogi, ki se nanašajo na povečanje preživetja ali 

življenjske dobe ali zmanjšanje smrtnosti. 
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PRILOGA 5: IZPISANI POJMI 
 

Spoštovani! 

Nekateri naravoslovni pojmi so lahko težavni, čeprav jih uporabljamo zelo pogosto, nekatere 

pa malo manj. pojme, ki so označeni z rdečo. Ali učenci razumejo te pojme tako, kot jih 

obravnava stroka oziroma kako preveriti ali jih učenci razumejo, ter kateri pojmi predstavljajo 

učencem težave. 

 

Primer1: Ali razumejo pojem »vnetljivost«? 

Učenci razumejo pojem, če vedo, da je snov vnetljiva, če se vname oziroma hitro zagori. To 

je običajno zapisano že v definiciji. profesorica naravoslovja tudi pove mnenje ali se njej zdi, 

da učenci pojem razumejo in če ne, kateri je boljši. 

 

Primer 2: Ali razumejo pojme »magmatske, metamorfne in sedimentne kamnine«? 

Čeprav so pojmi strokovni in se kot taki uporabljajo tudi pogovorno, je bolj »razumljiv brez 

poznavanja!« pojem za magmatske = vulkanske in za sedimentne = usedlinske kamnine. 

Metamorfne kamnine pa nimajo ustrezne slovenske besede, ker pojmovna zveza 

»spremenjene kamnine« ne opredeli njihovega nastanka. 

 

Prosila bi Vas če lahko mnenje napišete v stolpec definicije poleg oklepaja z drugo barvo. 

 

Hvala. 

 

Starost:____________________________ Leta poučevanja:______________________ 

Izobrazba:__________________________ Naziv:______________________________ 

 



53 
 

POJMI 
 

NARAVOSLOVJE 6. RAZRED 

 

1. UČNA TEMA: ŽIVA IN NEŽIVA NARAVA 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Tla   

Zrak  (7. razred, 8. razred) 
Svetloba  (7. razred) 
Toplota   

Voda  (7 .razred, 8. razred) 
Mikroorganizmi   

Glive  (7. razred, 8. razred) 
rastline, živali, človek  (8. razred, 9. razred) 
Proizvajalec   
Potrošnik   
Razkrojevalec   
Snov  (7. razred) 
kroženje snovi  (7. razred) 
narava  (8. razred) 
 

2. UČNA TEMA: SNOVI 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Organska snov   
Strupene   
Vnetljivo   
Jedke/razjedajoče   
Eksplozivne snovi   
Kamnine  (8. razred) 
Minerali  (8. razred) 
Magmatske, metamorfne in sedimentne 
kamnine 

  

Tonalit   
Granit   
Lapor   
Apnenec/kalcijev karbonat  (8. razred) 
Glina   
Moshova trdotna lestvica   
Apnica   
Kis   
Klorovodikova kislina  (8. razred) 
Karbonati   
Malta   
Papir   
Bombaž   
Žgano apno  (8. razred) 
Gašeno apno  (8. razred) 
Apno  (8. razred) 
Celuloza   
Tehnološke sheme   
Sekundarne   
Surovine   
Kraški pojav   
Mehka voda  (7. razred, 8. razred) 
Trda voda  (7. razred, 8. razred) 
 

3. UČNA TEMA: VRT 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Živali na vrtu (listne uši, mokrice, deževnik, 
bramor, dvojnonoge, veliki vrtni polž, 
krastača, krt, voluharica …) 
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Vrtnine   
Začimbe (česen, meta, drobnjak, janež, 
melisa …) 

  

Grmovnice (lovor, ribez, kosmulja, malina 
…) 

  

Kompostnik   
Humus   
Prst   
Seme   
Kalitev   
Rast   
Korenina   
Steblo   
List   
Enokaličnice   
Dvokaličnice   
Prehranjevalni splet   
Preperevanje kamnin   
Lastnosti   
Velikost   
Delec   
Vlažnost   
Barva   
Proces   

Gnitje   
Kislost snovi   
Bazičnost snovi   
 

4. UČNA TEMA: ŽIVE MEJE, ZELENICE IN PARKI (izbirna) 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Živa meja   
Samoraslo   
Rastline živih meja (dren, trdoleska, kalina, 
črni trn, češmin …) 

  

Živali živih meja (ptice, pajki, suhe južine, 
polži …) 

  

Gnezdenje   
Bivališča (krmilnice)   
Grmi, drevesa zelenic in parkov (jasmin, 
vajgelija, tisa, forzitija ...) 

  

Živali parkov (veverice …)   
Samorasle in gojene rastline   
Veter   
Erozija   
Iztrebljanje   
Habitat, bivališče    
 

5. UČNA TEMA: RASTLINJAK 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Sobne rastline (lončnice in posodovke)    
Prvotno   
Življenjsko okolje   
Listna ploskev   
Listni rob   
Listni pecelj   
Ožiljenost   
Listi enokaličnic in listi dvokaličnic   
Izhlapevanje   
Lončnice (sobna praprot, afriška vijolica, 
fuksija, pelargonija) 

  

Antropogeni ekosistem   
Odpornost   
Cvetličarna   
Škodljivci  ' 
Bolezenski znaki   
Fotosinteza  (9. razred, 8. razred) 
Potaknjenci   
Botanični vrt   
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Arboretum   
   
 

6. UČNA TEMA: NJIVA IN POLJE 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Njiva   
Polje   
Rastline na njivi: križnice (zelje), stročnice 
(fižol), žita (pšenica …), razhudinovke 
(krompir) 

  

Poljščine   
Umeten izbor   
Krmne rastline   
Industrijske rastline   
Koreninski sistem   
Korenina (zgradba in tipi korenin)   
Korenine enokaličnic in korenine 
dvokaličnic 

  

Steblo   
Olesenelo steblo   
Zelnato steblo   
Živali na njivi in polju (bramor, poljski 
zajec, voluharica, vrana, kanja, ...) 

  

Gnojila : naravna in mineralna   
Kolobarjenje   
''Plevel''   
Zaščita rastlin (kemijska, biološka)    
Dušik   (7. razred, 8. razred) 
Monokulture  (8. razred) 
 

7. UČNA TEMA: SADOVNJAK (izbirna) 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Sadovnjak   
Senožetni sadovnjak   
Sadno drevo   
Sadje (pečkato, koščičasto in lupinasto)   
Južno sadje   
Živali v sadovnjaku: ptice (pevke, ujede, 
duplarji, stalnice in selivke) 

  

Dvoživke (zelena rega)   
   
Žuželke (metulji …)   
(majhna žival s členjenim telesom, tremi 

pari členastih nog in navadno krili, 

tipalkami) 

  

Cvet   
Cvet enokaličnic in cvet dvokaličnic   
Opraševanje (z vetrom ali žuželkami)   
Rastline v sadovnjaku (rožnice, bela omela 
…) 

  

Plod   
 

8. UČNA TEMA: VINOGRAD (izbirna) 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Vinograd   
Vinogradništvo   
Vinarstvo   
Vinska trta   
Sorta   
Peronospora   
Vzpenjalka   
Vegetativno razmnoževanje   
Živali v vinogradu   
Alkoholno vrenje   
Vino   
Sladkor   
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Škrob   
Ogljikov dioksid   (9. razred) 
 

9. UČNA TEMA: TRAVNK 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Travnik   
Travniške rastline (zlatičevke, metuljnice, 
trave, nebinovke, kukavičevke …) 

  

Ogrožene rastline in živali   
Košnja   
Paša   
Živali na travniku(murn, kobilica, metulji, 
krt) 

  

Izsuševanje   
Gnojenje    
Zaraščanje   
   
 

10. UČNA TEMA: TOKOVI IN ENERGIJA 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Snovni tok   
Višinska razlika   
Tlačna razlika   
Črpalke   
Ventili   
Hrana    
Hranilne vrednosti   
Goriva   
Sežigalne toplote   
Topli vetrovi   
Morski tokovi   
Toplotni tok/pretočna toplota (prenaša E)   
Temperaturna razlika   
Izolatorji   
Prevodnik   
Energijski tok   
Grelniki   
Električni tok/električna napetost (služi za 
prenos E) 

  

Napetost    
Galvanski element   
Baterija  (8. razred) 
Podatki   
Zvočni tok   
Zvočila  (7. razred) 
Valovanje   
Glasnost zvoka   
Zvok  (7. razred) 
Svetloba   
Svetlobni tok   
Absorpcija svetlobe   
Taljenje   
Izparevanje   
 

11. UČNA TEMA –POJMOVNI SKLOP: BARVE 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Curki svetlobe    
Svetilo  (7. razred, 8. razred) 
Zaslonka   
Zaslon   
Mavrične barve   
Prizma   
Odboj svetlobe   (7. razred) 
Lom svetlobe  (7. razred) 
Razpršitev svetlobe   
Bela svetloba   
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Barvni ton   
Svetlost   
Naravna barvila   
Zmes   
Barvanje   
Kromatografija  (7. razred) 
Mrak   
Noč   
Tema   
Sončni zahod   
Zvezde   
Fotografski papir   
Fotografija   
Televizija   
Video   
Snovne spremembe (zaradi svetlobe)   
Vnetje   
Opekline   
Kožni rak   
Sončenje   
Fotokopirni stroj   
 
 
 

NARAVOSLOVJE 7. RAZRED 

 

1. UČNA TEMA: SNOVI- NJIHOVE LASTNOSTI IN SPREMEMBE 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Eksperimentiranje   
Fizikalne in kemijske spremembe   
Enote SI (masa, čas, temperatura, 
prostornine) 

  

Kemijski pribor    
Oznake za nevarne snovi    
 

2. UČNA TEMA: ČISTE SNOVI IN ZMESI 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Zmesi   
Čiste snovi   
Elementi  (8. razred) 
Spojine  (8. razred) 
Dekantiranje   
Filtriranje   
Izparevanje   
Natrijev klorid   
Jod  (8. razred) 
Kafra   
Pesek   
Glicerol   
Olje   
Barvila v črnilu   
Raztopljena snov   
Raztopina   
Železov sulfid   
Živosrebrov oksid   
   
 

3. UČNA TEMA: ZRAK 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Ozračje   
Kisik   
Žlahtni plini   
Gorenje (popolno in nepopolno)   
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Dihanje   
Oksidi   
Onesnaževalci zraka (trdni delci, žveplov 
dioksid, dušikovi oksidi) 

  

Magnezij    
 

4. UČNA TEMA: GOZD 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Tipi gozdov (iglasti, mešani, listnati)    
Gozdne plasti (plast podrasti, debel, krošenj)    
Listavci (bukev, hrast, gaber, kostanj, jesen 
…) 

   

Iglavci (smreka, jelka, bor, macesen)    
Grmi (leska, bezeg, navadni brin, glog, 
robida, črni trn …) 

   

Praproti (glistovnica, orlova praprot, sladka 
koreninica) 

  (8. razred) 

Lišaji (listnati, skorjasti in grmičasti)   (8. razred) 
Glive, užitne in strupene gobe (gobani, 
lisičke, mušnice) 

 (8. razred) 

Slikovni ključ   
Stelja   
Živali gozdnih tal (strige, dvojnonoge, 
mokrice) 

   

Živali na gozdnih tleh (sekulja, močerad, 
gad, lisica, mravlje, pajki …) 

   

Živali na deblih in krošnjah dreves: ptice 
(žolne, detli, brglezi, sove, šoje), hrošči 
(rogač, lubadar), sesalci (veverica, polh) 

   

Gozdni rob    
Klopni meningitis    
Borelioza    
 

5. UČNA TEMA: ZVOK 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Nihanje   
Frekvenca nihanja   
Oddajnik zvoka   
Sprejemnik zvoka   
Ton   
Šum   
Hrup   
Glasilke   
Violinska struna   
Radijski zvočnik    
Uho    
 

6. UČNA TEMA: SVETLOBA 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Osvetljeno telo    
Svetlobni žarek   
Senca   
- leča (zbiralna, razpršilna)   
Gorišče in goriščna razdalja leče    
Preslikava z lečo    
Predmet, slika (realna, navidezna)    
Oko    
Očesna leča   
Kamera obscura    
Ravno zrcalo    
Fotografski aparat    
Diaprojektor    
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7. UČNA TEMA: VALOVANJE 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Valovanje   
Vodna gladina   
Vrv   
Vzmet   
Valovna dolžina   
Frekvenca valovanja   
Hitrost valovanja   
Odboj valovanja   
 

8. UČNA TEMA: VODA 

 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Kemijska spojina   
Pitna voda    
 

9. UČNA TEMA: CELINSKE VODE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Celinske vode   
Stoječe in tekoče vode   
Plankton (rastlinski in živalski)   
Sladkovodne alge   
Vodne rastline (dristavec, blatnik, vodna 
leča, račja zel, lokvanj …) 

  

Obvodne rastline (trstika, rogoz, šaši, munec 
…) 

  

Živali blatnega dna (tubifleksi, pijavke)   
Žival proste v vodi (ribe, raki, ličinke žuželk 
…) 

  

Živali vodne gladine (vodni drsalci)   
Vodne ptice (liska, sivka, mlakarica)   
Obvodne živali (kačji pastirji, hrošči, zelena 
žaba,sekulja, urh, belouška, čaplja, štorklja 
…) 

  

Endemit   
Onesnaževanje   
Močvirje   
Izsuševanje   
 

10. UČNA TEMA: MORJE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Morje   
Obrežno   
Odprto in morsko dno   
Morski plankton   
Alge   
Halofiti    
Rastine v morju in ob njem (rupija, navadni 
osončnik, ruj, žuka, lovor, oljka …) 

  

Živali obrežnega pasu in bibavice (spužve, 
ožigalkarji, mehkužci – polži, školjke, 
glavonožci; raki, iglokožci, ribe …) 

  

Ptice ob morju (galeb, kormoran, čigra)   
Živali odprtega morja ( ribe, delfini, kiti)   
 
 
 

KEMIJA 8. in 9. RAZRED 
 
1. UČNA TEMA: ZGRADBA SNOVI 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Agregatna stanja  (vsaka od možnosti pojavljanja snovi, 

določena z gibanjem molekul, atomov) 
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Atom   
Molekula   
Delec   
Urejenost delcev   
   
Simbol   
Formula   
Relativna velikost   
Periodni sistem   
Sublimacija   
Segrevanje in ohlajanje vode   
Raztapljanje   
Sladkor   
Kalijev manganat (VII)   
 

2. UČNA TEMA: KEMIJSKE REAKCIJE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Kemijska reakcija    
Snovna in energijska sprememba    
Reaktanti    
Produkti    
Kemijska enačba    
Binarne spojine    
Toplota    
Elektrika   
Razvijanje plinov   
Izločanje   
Težko topne snovi   
Cink   
Barijev klorid   
Natrijev sulfat   
Alkohol   
Kromova kislina   
Svinčev nitrat   
Kalijev jodid   
Baker   
Ocetna kislina   
Sproščanje in porabljanje energije   
Eksotermna reakcija    
Endotermna reakcija    
Trd natrijev hidroksid    
Trd amonijev nitrat    
Gorenje    
Parafin    
 

3. UČNA TEMA: ATOM IN PERIODNI SISTEM 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Atomsko jedro   
Elektronska ovojnica   
Izotop   
Elektron   
Energijski nivoji/lupine   
Proton   
Nevtron   
Vrstno in masno število   
Zunanji ali valenčni elektroni   
Skupina   
Perioda   
Periodni zakon   
Periodni sistem    
 

4. UČNA TEMA: ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Zemeljska skorja   
Kovinske in nekovinske lastnosti   
Kovine   
Nekovine   
Alkalijske kovine   
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Zemljo alkalijske kovine   
Prehodni elementi   
Halogeni   
Reaktivne kovine   
Plamenske reakcije   
Železo/jeklo   
Zaščitne plasti   
Rjavenje   
Fosfor    
Razredčene kisline    
Etanol    
 

5. UČNA TEMA: POVEZOVANJE DELCEV 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Kovalentne vezi    
Enojna, dvojna in trojna vez    
Ionska vez    
Ionski kristali    
Polarna kovalentna vez    
Nepolarna kovalentna vez    
Vodik    
Metan    
Etan    
Eten    
Etin    
 

6. UČNA TEMA: DRUŽINA OGLJIKOVODIKOV 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Ogljik    
Organske spojine    
Gorenje ogljikovodikov    
Imenoslovje    
Ciklični, aciklični, nasičeni (alkani) in 
nenasičeni (alkeni in alkini) ogljikovodiki 

   

Molekulske, racionalne in strukturne 
formule 

   

Verižna in položajna izomerija    
Fosilna goriva    
Adicija    
Substitucija    
Kreking    
Brom    
Parafinsko olje    
Nafta    
Zemeljski plin    
Nereaktivnost in reaktivnost   
Ozonska plast   
Stratosfera   
Topla greda   
Vnetljivost   
Gorljivost   
 

7. UČNA TEMA: KISLINE, BAZE IN SOLI 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Kovinski oksidi    
Nekovinski oksidi    
Indikatorji    
Kisline    
Baze    
Nevtralne raztopine    
Soli   
Oddajanje in sprejemanje protonov   
PH-lestvica   
Vodne raztopine   
Topilo   
Topljenec   
Raztopina   
Masni delež   
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Nevtralizacija   
Topnost   
Nasičena raztopina   
Padavine   
 

8. UČNA TEMA: KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Kisikove spojine    
Alkoholi    
Karboksilne kisline    
Estri    
Funkcionalna skupina (hidroksilna, estrska, 
karbonilna, karboksilna in etrska) 

   

Metanol    
Etanol    
Prva pomoč    
Reaktivna mesta    
Etri    
Aldehidi    
Ketoni    
Eliminacija    
Oksidacija    
Estrenje   
Hidroliza estrov    
Vnetišče   
Heksan    
Cikloheksan    
Polarni značaj    
Nevtralni značaj    
Dodatki hrani    
Razkužila   
Maščobe   
Maščobne kisline   
Glicerol   
Mila   
Monosaharidi   
Disaharidi   
Polisaharidi   
Ogljikovi hidrati   
Škrob   
Celuloza   
Žarkost   
Glukoza   
Fruktoza   
Saharoza   
Kromova kislina   
Natrijevhidrogenkarbonat    
 

9. UČNA TEMA: DUŠIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Amino skupina    
Aminokisline    
Beljakovine   
Peptidna vez   
Dipeptid   
Prehrambena industrija   
Amonijak   
Težke kovine   
Encimska razgradnja   
 

10. UČNA TEMA: KOLIČINSKI ODNOSI 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Relativna atomska masa    
Relativna molekulska masa   
Množina snovi   
Mol   
Množinska razmerja   
Zakon o ohranitvi mase   
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Spremembe (kvalitativne in kvantitativne)    
 

11. UČNA TEMA: POLIMERI 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Polimeri (naravni in sintezni)    
Makromolekula    
Recikliranje    
Superabsorbent    

 
12. IZBIRNA VSEBINA: RAZVOJ PERIODNEGA SISTEMA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Mendeljejev    
 

13. IZBIRNA VSEBINA: KISLINE, BAZE IN SOLI IZ OKOLJA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Krivulja topnosti    
Graf topnosti    
Odstotne koncentracije    

 
14. SKUPINE ELEMENTOV V PERIODNEM SISTEMU 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Gradbeni materiali   
Steklo   
 

15. IZBIRNA VSEBINA: NAFTA IN DERIVATI – VIRI ENERGIJE IN SUROVIN 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Petrokemija   
Halogenoogljikovodiki   
Fitofarmacevtski pripravki   
Toksičnost   
Bioakumulativnost    
Rafinerija    
 

16. IZBIRNA VSEBINA: LIPIDI 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Lipidi (umiljivii, neumiljivi)   
Hidroliza   
Detergenti   
Rastlinska olja   
Oljnarne   
Liposomi in emulzije (majoneza, 
kozmetična krema, loščilo za čevlje) 

  

Pisanice ali batiki   
Holesterol   
Arterioskleroza   
Margarine   
Tehnične emulzije    
Oljne barve    
 

17. IZBIRNA VSEBINA: NARAVNI IN PREDELANI POLIMERI NA OSNOVI 
POLISAHARIDOV 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Tekstilna vlakna    
Sladkorna bolezen    
Klinična analiza    
Tovarna sladkorja    
Celulozni derivati (viskoza, celofan, 
celulozni acetati, nitroderivati, bakrova 
svila) 

   

Jodova reakcija    
Alkoholno vrenje    
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Sinteza acetatne svile    
Sinteza nitroceluloze    
 

18. IZBIRNA VSEBINA: KEMIJA IN VONJ 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Terpeni    
Eterična olja (živalska in rastlinska)   
Olfaktorne zaznave    
 

19. IZBIRNA VSEBINA: BARVA IN BARVILA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Barva    
Barvilo   
Pigment   
Herbarijske zbirke   
Antocianini    
Batalaini    
 

20. IZBIRNA VSEBINA: NARAVNI IN SINTEZNI POLIMERI 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Poliadicijski in polikondenzacijski polimeri    
Recikliranje    
Vulkanizacija   
Poliakrilamidni superabsorbent    
Poliamidi    
Sinteza najlona    
Tiokol guma    
Sinteza sečninskih smol    
 
 
 

BIOLOGIJA 8. RAZRED 
 
1. UČNA TEMA: BIOLOGIJA KOT VEDA O ŽIVLJENJU 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Biologija   
Veda   
Znanost   
Misleci, naravoslovci in biologi (Aristotel, 
Lamarck, Linne, Schlaiden, Schwann, 
Fleming) 

   

Razvojni nauk   
Darwin   
Mikroskop   
Mikroskopiranje   
Medicina   
Gozdarstvo   
Agronomija   
Veterina   
Človek   
 

2. UČNA TEMA: OSNOVE EKOLOGIJE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Živo bitje  (9. razred) 
Organizem  (9. razred) 
Okolje   
Dejavniki okolja   
Populacija   
Ekološka niša   
Ekosistem (naravni in antropogeni)   
Prehranjevalna veriga   
Prehranjevalni splet   
Dihanje   
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3. UČNA TEMA: ŽIVLJENJSKA PESTROST 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Življenjska (biotska) pestrost ali biotska 
raznolikost (biodiverziteta 

   

Zavarovano območje    
Ogrožena vrsta    
Rdeči seznam ogroženih vrst    
 

4. UČNA TEMA: SISTEMATIKA Z EVOLUCIJO 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Sistematika    
Vrsta    
Rod    
Družina    
Red    
Razred    
Deblo    
Kraljestvo    
Dvojno poimenovanje    
Merila za razvrščanje    
Kraljestva (cepljivke, glive, rastline in 
živali) 

   

 

5. UČNA TEMA: SISTEMATIKA IN EVOLUCIJA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Evolucija   
Fosili   
Živi fosili   
Cepljivka   
Modrozelene cepljivke   
Bakterije   
Steljčnica   
Steljka   
Bioindikator   
Simbiotski organizmi   
Rastlinski fosili   
Alge   
Mahovi   
Brstnice   
Semenovke   
Golosemenke   
Kritosemenke   
Določevalni ključ   
Živalski fosili   
Enoceličar   
Praživali (bičkarji, korenonožci, migetalkarji 
in trosovci) 

  

Spužve   
Nečlenarske skupine (mehkužci, sesači in 
ožigalkarji) 

  

Mnogočlenarske skupine (kolobarniki in 
členonožci) 

  

Iglokožci   
Strunarji   
Vretenčarji (obloustke, ribe, dvoživke, 
plazilci, ptiči in sesalci) 

  

Primati   
Učlovečenje   
 
 
 

BIOLOGIJA 9. RAZRED 
 
1. UČNA TEMA: CELICE – TKIVA - ORGANI 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Celica (rastlinska in živalska)   
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Celična membrana   
Celična stena   
Protoplazma   
Citoplazma   
Jedro   
Kromosomi   
Mejoza   
Mitoza   
Kloroplast   
DNK   
Vakuola   
Tkiva (vrhnjice, veziva, opornice, mišičnine, 
živčnine) 

  

Organ   
Organski sistem   
 

2. UČNA TEMA: GIBALA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Opora    
Gibanje    
Pokončna hoja    
Kostno tkivo    
Kost   
Okostje   
Sklep   
Šivi   
Hrustančna vez   
Okostje okončin   
Oplečje ali ramenski obroč   
Okolčje ali medenica   
Trup   
Lobanja    
Zvin, izpah, zlom    
ploske noge    
Rahitis    
Skeletno mišičje    
Vzdržnost      
Mišično tkivo (prečnoprogasto, srčno in 
gladko) 

   

Poškodbe in utrujenost mišic    
 

3. UČNA TEMA: ŽIVČNI SISTEM 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Živčna celica    
Nevron    
Osrednje ali centralno živčevje   
Obkrajno ali periferno živčevje: živci   
Veliki možgani   
Možgansko deblo   
Mali možgani   
Hrbtenjača   
Živčni vozli   
Refleksi gib   
Zavestni gib   
Vloga živčevja   
Nikotin   
Stresi   
Problemi zasvojenosti   
Vegetativno živčevje   
 

4. UČNA TEMA: ČUTILA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Čutilo   
Čutnice   
Tip   
Tipalno telesce   
Živčni končiči   
Voh   
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Vohalne čutnice   
Sluh   
Uho (zunanje uho, bobnič, srednje uho in 
notranje uho) 

  

Slušne čutnice   
Ravnotežje   
Polkrožni kanali   
Ravnotežne čutnice   
Oko    
Palčice, čepki    
Nos    
Vonj    
Okus    
Jezik    
Koža kot čutilo    
Znojnice    
Znoj    
Lojnice    
Loj    
Termoregulacija    
 

5. UČNA TEMA: DIHALA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Dihalna pot    
Grlo   
Glasilki   
Govor   
Nosna votlina   
Sapnik   
Pljuča   
Pljučni mehurčki   
Pljučno dihanje (vdih, izdih)   
Celično dihanje   
Kajenje   
Bolezni dihal   
Onesnaženost ozračja    
Pot zraka v dihalih    
Zadušitve    
Azbest    
Silikatni prah    
 

6. UČNA TEMA: PREBAVILA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Prebavna cev   
Prebavni organi:(usta, požiralnik, želodec, 
dvanajstnik, tanko črevo, debelo črevo, 
danka) 

  

Prebavne žleze   
Prebava (mehanska in biokemijska)   
Encimi   
Bolezni prebavil   
Zobovje (tipi zob)    
Vsrkavanje snovi    
Jetra    
 

7. UČNA TEMA: KRVNA OBTOČILA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Kri (krvna plazma, krvna telesca)   
Krvne skupine   
Srce (preddvor, prekat, pretin)   
Ožilje   
Krvne žile (arterije, vene in kapilare)   
Krvni obtok (veliki (sistemski), mali 
(pljučni)) 

  

Imunost   
Limfni obtok   
Limfa   
Vranica   
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Bezgavke   
Bolezni srca in ožilja   
AIDS   
 

8. UČNA TEMA: IZLOČALA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Izločala   
Ledvice    
Sečna pot (sečevod, sečnik ali sečni mehur, 
sečnica) 

   

Koža kot izločalo    
Dializa    
   
 

9. UČNA TEMA: HORMONALNE ŽLEZE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Hormoni   
Hormonalne žleze   
Hipofiza   
Ščitnica   
Obščitnica   
Priželjc   
Trebušna slinavka   
Nadledvična žleza   
Spolne žleze   
Hormonsko uravnavanje   
Hormonska obolenja    
 

10. UČNA TEMA: SPLOVILA IN RAZMNOŽEVANJE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Moški spolni organi (moda, izvodila, 
pomožne spolne žleze, zunanje splovilo) 

   

Ženski spolni organi (jajčnik, jajcevod, 
maternica, nožnica, zunanje splovilo) 

   

Menstrualni cikel   
Spolne bolezni   
Higiena spolnih organov   
Primarni in sekundarni spolni znaki   
Puberteta   
Spolna združitev (pot semenčic in jajčeca)   
Osemenitev   
Oploditev   
Zarodek    
Plod    
Zanositev    
Nosečnost    
Porod    
Načrtovanje družine    
 
 
 

FIZIKA 8. RAZRED 
 
1. UČNA TEMA: UVOD V FIZIKO 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Fizika   
Tehnika    
Fizikalni poskusi    
 

2. UČNA TEMA: O SILAH 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Sile    
Telesa    
Magneti   
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Vozički   
Žogice    
Sile, ki povzročajo spremembo gibanja, 
delujejo ob dotiku in izvirajo iz vidnega 
teles 

   

Delovanje sil na daljavo in na dotik    
Prožna in neprožna telesa (guma, jeklo, 
vosek, plastelin …) 

   

Vzmet (sli povzročata enak raztezek)    
Merjenje sil    
Večja oz. manjša sila    
Nasprotno enaka sila    
Grafična ponazoritev    
Telo v ravnovesju ali ni    
Newton (enota za silo)    
Teža telesa    
Raztezek vzmeti odvisen od sile    
Sila kot usmerjena daljica    
Seštevanje vzporednih sil    
Nevzporedne sile (rezultanta - kadar imata 
dani sili skupno prijemališče) 

   

Sestavljanje in razstavljanje sil (silo 
razstavimo na komponente) 

   

Sila teže na klancu    
Zakon o vzajemnem učinku    
Zakon o ravnovesju    
Porazdelitev sil (točkovno, prostorsko in 
ploskovno razdeljene sile) 

   

Trenje    
Upor    
Težišče (sila, s katero Zemlja privlači 
posamezne dele telesa) 

   

Gostota in specifična teža    
Prostornina   
Masa snovi   
Merske enote   
Priprave za merjenje    
Homogene telesa in nehomogena telesa    
 

3. UČNA TEMA: TLAK IN VZGON 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Ploščina    
Tlak    
Ploskev    
Pascal    
Bar    
Tlak v tekočinah    
Mirujoča tekočina    
Tlak v tekočini se spreminja z globino, 
odvisno od vrste tekočine 

   

Manometer    
Barometer    
Zračni tlak (normalni zračni tlak)    
Meteorologi    
Vzgon (sila, s katero tekočina deluje na 
potopljeno telo) 

   

Izpodrinjena tekočina    
Telo plava, lebdi in potone    
Areometer    
 

4. UČNA TEMA: DELO IN ENERGIJA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Energija   
Energijski viri (Sonce, sončni kolektorji …)    
Obnovljivi in neobnovljivi viri    
Delo    
Joule    
Pravokotna sila ne opravlja dela    
Delo eden izmed načinov izmenjave    
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energije z okolico 
Kinetična (gibanje, sprememba hitrosti) in 
potencialna energija (višinska razlika) 

   

Delo z orodji (klanec, škripec, vzvod …)    
Prožnostna in notranja energija    
Samohodni kimpež, vrtiljak    
Energijski zakon    
Temperatura    
Celzijeva skala in Kelvinova skala    
Termometer    
Bimetalni trak    
Molekularna slika snovi    
 

5. UČNA TEMA: DELO, NOTRANJA ENERGIJA IN TOPLOTA 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Segrevanje teles z delom ali toploto    
Sprejemanje ali oddajanje toplote    
Joulov poskus    
Grelci    
Merjenje toplote    
Specifična toplota   
Potopni grelnik    
Razširjen energijski zakon    
Moč    
Toplotni tok    
Taljenje in izparevanje    
Zmrzovanje in zgoščevanje    
   
 
 
 

FIZIKA 9. RAZRED 
 
1. UČNA TEMA: GIBANJE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Gibanje in mirovanje    
Premo in krivo gibanje    
Enakomerno gibanje    
Hitrost    
Neenakomerno gibanje    
Enakomerno pospešeno gibanje    
Končna, začetna in povprečna hitrost    
Pospešek   
Histogram    
Pospešek pri padanju    
Kroženje    
Frekvenca kroženja    
Obhodni čas    
Obodna hitrost    
Centripetalna sila    
 

2. UČNA TEMA: VESOLJE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Astronomija   
Pot elipse   
Vesolje   
Osončje   
Sonce   
Planet   
Meteor   
Zvezda    
Galaksija    
Komet    
Svetlobno leto    
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3. UČNA TEMA: ELEKTRIČNI TOK IN ELEKTRIČNI NABOJ 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Električni krog   
Izviri, prevodniki    
Izolatorji    
Porabniki    
Merjenje električnega toka    
Žarnica    
Varovalka    
Stikala    
Elektroliza    
Amper    
Ampermeter    
Električni naboj    
Izrek o ohranitvi naboja    
 

4. UČNA TEMA: NAPETOST IN ELEKTRIČNO DELO 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Električna napetost   
Generator    
Volt    
Voltmeter    
Električno delo    
Energijski zakon    
Električna moč    
Vat    
Energijski obračun    
 

5. UČNA TEMA: ELEKTRIČNI UPOR 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Ohmov zakon in upor    
Zaporedna vezava   
Vzporedna vezava   
Kratek stik   
Zaporedna vezava upornikov   
Vzporedna vezava upornikov    
Upor žic    
Drsni upornik    
 

6. UČNA TEMA: MIRUJOČI ELEKTRIČNI NABOJ 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Ploščati kondenzator    
Mirujoči električni naboj   
Naelektrena in električno nevtralna telesa   
Privlačne in odbojne sile   
Elektrometer   
Elektrostatični generator   
Influenca   
Električno polje   
Električna sila   
Električne silnice   
 

7. UČNA TEMA: MAGNETNO POLJE 
 
POJEM RAZUMEVANJE POJMA RAZRED 
Magnetne sile    
Feromagnetne snovi    
Magnet ima dva pola    
Magnetno polje   
Magnetne gostotnice   
Tuljava   

 

 


