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POVZETEK 

Prvi del magistrskega dela sestoji iz pregleda letnih poročil Državnega izpitnega 
centra za vsa leta, ko se je preverjalo znanje fizike. V delu zberemo naloge v 
povezavi z vzgonom in tlakom in pogledamo, v katera barvna območja 
težavnosti se uvrščajo in katere od teh nalog so učencem delale največ težav. 
Iz analize rezultatov sklepamo, koliko znanja o omenjenih vsebinah si učenci 
pridobijo med osnovnim šolanjem. V glavnem delu magistrskega dela podrobno 
analiziramo dve nalogi s področja vzgona in tlaka, ki so ju učenci reševali na 
nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2012. Oblikujemo razrede, v katere 
razvrščamo odgovore nekaj sto učencev. Iz pogostosti značilnih nepravilnih 
odgovorov ugotavljamo razloge za neuspešnost teh učencev. Naloge, ki 
preverja razumevanje vzgona, so se učenci večinoma že na začetku lotili 
napačno. Namesto, da bi izračunali silo vzgona, so izračunali neko številko z 
raznimi kombinacijami danih podatkov in preprostih računskih operacij ter 
rezultatu pripisali enoto newton. Ugotovili smo tudi, da velik del učencev ne zna 
zapisati pogoja za ravnovesje sil. Naloge, ki preverja razumevanje tlaka, se je 
večina učencev lotila pravilno, le malo pa jih je prišlo do končne pravilne rešitve. 
Razlog je bil največkrat ta, da so pri računanju uporabili napačno površino. 
Pomembna ugotovitev je tudi, da veliko učencev tlak enači s silo, kar se vidi iz 
napačne uporabe enot. To kaže na nerazumevanje pojma tlaka.  
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SUMMARY 

In the first part of the master thesis a review of the annual reports of the 
National examinations centre for all the years, in which the knowledge of 
physics was assessed, is presented. We collect problems related to buoyancy 
and pressure and distribute them according to the difficulty classes they are 
classified in. We are focusing on the problems, which seem to be the most 
difficult for the pupils. From the analysis of the results we conclude how much 
knowledge about these topics pupils gain in the primary school. In the main part 
of the master thesis we analyse in detail two problems, related to buoyancy and 
pressure that were included in the National assessment of knowledge of 
physics in the year 2012. We design classes into which we distribute answers of 
a few hundred pupils. From the frequencies of typical incorrect answers we try 
to understand why these pupils did not solve the problem correctly. In the 
problem related to the understanding of buoyancy, most of the pupils started the 
wrong way from the very beginning. Instead of calculating the force of 
buoyancy, pupils calculated some number using a random combination of data 
provided and simple arithmetic operations. At the end they usually added to the 
numerical result the correct unite for force – the newton. We have also found 
out, that the majority of pupils do not write correctly the condition for the 
equilibrium of forces. In the problem related to the understanding of pressure, 
most of the pupils started correctly, but only a few obtained the correct final 
result. In most of the cases the reason for that was that pupils used the wrong 
surface in the calculation. An important finding is also that a lot of pupils equate 
pressure and force, which we deduce from the incorrect use of units. This 
indicates a lack of understanding of the concept of pressure. 
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1. Uvod 

Temeljni cilj magistrskega dela je ugotoviti in interpretirati nivo znanja učencev s 
področja tlaka in vzgona ob koncu osnovne šole. Letna poročila, ki jih pripravita 
Državni izpitni center in predmetna komisija za fiziko, kažejo, da so naloge s teh 
dveh področij zelo slabo reševane. Sklepamo lahko, da večina učencev ne 
dosega vseh s tlakom in vzgonom povezanih standardov znanja, opredeljenih v 
učnem načrtu za fiziko. V nadaljevanju tega poglavja opišemo, kaj je nacionalno 
preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ), kako poteka in kaj želimo z njim 
doseči. 

V teoretičnem delu magistrske naloge se posvetimo preizkusom znanja iz fizike. 
Opišemo barvna območja, v katera se razvrščajo posamezne naloge. Nato za 
področje vzgona in tlaka povzamemo vsebinske analize treh opravljenih meritev 
v letih 2007, 2008 in 2012. Pregledamo, v katera barvna območja se uvrščajo 
naloge, povezane z vzgonom in tlakom, katere od teh nalog so učencem delale 
največ težav in iz tega sklepamo o nivoju njihovega znanja o teh vsebinah. 
Preizkusi iz omenjenih let temeljijo na učnem načrtu, ki je bil v veljavi od leta 
1998 do leta 2011. V letu 2011 se je učni načrt za fiziko spremenil, zato bodo 
vsi prihodnji NPZ iz fizike, od vključno leta 2014 naprej, vsebinsko nekoliko 
drugačni.  

Praktični del magistrskega dela vsebuje analizo odgovorov dveh nalog s 
področja vzgona in tlaka, ki sta bili vključeni v redni rok nacionalnega preizkusa 
znanja iz fizike v letu 2012. Analiza je narejena na vzorcu nekaj sto skeniranih 
rešenih preizkusov. Podatke so nam dali in jih tudi dovolili uporabiti na 
Državnem izpitnem centru. Cilj analize je poiskati tipične nepravilne odgovore in 
na podlagi teh sklepati o razlogih za napačno razmišljanje učencev ob 
reševanju nalog. S tem želimo dopolniti analize, ki jih vsako leto opravi 
predmetna komisija za fiziko in tako dobiti boljši vpogled v znanje fizike 
učencev, ki zaključujejo osnovno šolo. 

1.1 Kaj je nacionalno preverjanje znanja 

Nacionalno preverjanje znanja ali krajše NPZ je zunanje pisno preverjanje 
znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole, ki ga zakonsko opredeljujeta 
Zakon o osnovni šoli [1] in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja [2]. Z 
NPZ-ji preverjamo le učne cilje in standarde, ki so določeni z učnim načrtom. S 
tem zagotovimo vsebinsko veljavnost preizkusa znanja in od učencev 
zahtevamo le tisto znanje, ki naj bi ga pridobili pri pouku. Nacionalno 
preverjanje znanja se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence 
v državi, kar vsem zagotavlja enake možnosti pri izkazovanju znanja [3, 4]. 

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Učenec ga opravlja v šoli, v 
katero je vključen. Opravljajo ga vsi učenci osnovne šole v 6. in 9. razredu, 
prijavljeni učenci priseljenci iz drugih držav, ki so prvič vključeni v osnovno šolo 
v Republiki Sloveniji, prijavljeni učenci 6. in 9. razreda, ki se izobražujejo v 
prilagojenem programu z nižjim izobraževalnim standardom in prijavljeni odrasli, 
ki so vpisani v program osnovne šole za odrasle v 6. oz 9. razredu. 
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Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega 
predmeta. 

Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in 
največ 90 minut. 

Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede načina in 
trajanja nacionalnega preverjanja znanja kot za druge učence [2, 5]. 

1.2 Potek izvedbe nacionalnega preverjanja znanja 

Z nacionalnim preverjanjem znanja v 6. razredu se preverja znanje iz 
matematike, slovenščine (oziroma italijanščine ali madžarščine na narodno 
mešanih območjih) in tujega jezika. Udeležba na preverjanju je bila v šolskem 
letu 2013/14 prvič obvezna za vse učence, kar pa ne pomeni velike spremembe 
od prejšnjih let, ko je bila udeležba še prostovoljna, saj se je v zadnjih letih zanj 
odločila velika večina učencev (nad 85 %). 

Ob koncu tretjega obdobja je tako preverjanje znanja obvezno, rezultat pa se ne 
upošteva pri oceni pri pouku, prav tako ne igra nobene vloge pri nadaljnjem 
vpisu v srednjo šolo.  

Šolam je omogočeno, da lahko vsako leto z nacionalnim preverjanjem znanja 
preverijo znanje iz skupno šestih predmetov: poleg matematike in slovenščine 
(oziroma italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih) še iz štirih 
tretjih predmetov. Tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja v devetem 
razredu določi minister v skladu s 64. členom Zakona o osnovni šoli tako, da v 
septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi 
mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere 
največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo 
nacionalno preverjanje znanja. Ti predmeti se nato preverjajo na vseh 
slovenskih šolah in sicer tako, da se na vsaki šoli preverja le po en predmet. 
Kateri predmet se preverja na posamezni šoli, določi sočasno v septembru 
ministrstvo v sodelovanju s strokovnjaki z Državnega izpitnega centra. To 
pomeni, da učenci ne opravljajo preverjanja iz vseh štirih tretjih predmetov, 
ampak le iz enega. Preverjanje znanja iz ostalih treh tretjih predmetov lahko 
izvede šola sama takoj po uradnem preverjanju, če tako želi [6, 5]. 

1.3 Cilji nacionalnega preverjanja znanja 

Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je preveriti doseganje standardov 
znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti 
znanja učencev. Tako vidimo, katere vsebine so za učence problematične in bi 
jim morali v prihodnosti nameniti več pozornosti ali pa jih izključiti iz učnega 
načrta in jih pustiti za srednjo šolo. Učitelj lahko na podlagi rezultatov učencev 
na nacionalnem preverjanju znanja presodi ali so njegove metode poučevanja 
primerne in kako bi jih lahko izboljšal. Z NPZ torej želimo [6, 7, 8]: 

 



3 
 

 doseči večjo kakovost poučevanja, učenja in znanja, 

 sproti preverjati kakovost učnih načrtov, 

 prispevati k enotnejšim merilom ocenjevanja znanja, 

 naučiti učence kritično presojati lastne dosežke.  

Ta dodatna informacija je namenjena učencem in njihovim staršem, učiteljem, 
šolam in sistemu na nacionalni ravni. Glede na te skupine uporabnikov lahko 
cilje nacionalnega preverjanja znanja zapišemo podrobneje [9,10,11].  

Za učence in starše: 

Učenci pridobijo dodatno informacijo o svojem doseženem znanju ob koncu 
drugega ali tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Tisto, kar so dosegli pod 
enakimi pogoji kakor njihovi vrstniki, jim omogoča kritično ovrednotenje lastnega 
dela. 

Za učitelje: 

Učitelji z dosežki učencev na nacionalnem preverjanju znanja dobijo dodatne 
informacije o znanju svojih učencev in o njihovem doseganju ciljev in 
standardov iz učnega načrta. S to informacijo lahko ob strokovni analizi nalog 
kritično ovrednotijo svoje poučevanje in usklajujejo svoje kriterije vrednotenja 
znanja s kriteriji drugih učiteljev. Služi jim tudi kot pomoč pri delu v razredu in 
preverjanju doseganja standardov znanja, saj jim pomaga pri razumevanju in 
uporabi učnih načrtov. 

Za šole: 

Šole s strokovno analizo dosežkov učencev in s primerjavo s povprečnimi 
dosežki drugih šol pridobijo informacijo, ki pomaga ovrednotiti kakovost 
njihovega dela. Lahko ugotavljajo razloge za odstopanja od zastavljenih ciljev in 
poiščejo možnosti in ideje za izboljšanje. V pomoč jim je tudi pri pripravi načrta 
za izobraževanje učiteljev in dela v strokovnih aktivih in je nasploh pomemben 
element pri načrtovanju razvoja šole. 

Za sistem na nacionalni ravni: 

Informacija o rezultatih na NPZ nam služi tudi kot podlaga za sprejemanje 
odločitev o razvoju izobraževalnega sistema na nacionalni ravni. Ta informacija 
sistemu omogoča evalvacijo dosežkov učencev in evalvacijo učnih načrtov ter 
kakovosti izobraževanja na nacionalni ravni. 

1.4 Koraki pri sestavi preizkusov nacionalnega preverjanja znanja 

Sestava preizkusov znanja je ena najpomembnejših aktivnosti, saj je od tega 
odvisno, kako kakovostne informacije o znanju učencev bomo pridobili s 
pomočjo NPZ. Postopek sestavljanja preizkusov lahko razdelimo v pet osnovnih 
faz [3, 5]: 
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1. Določitev učnih ciljev in standardov znanja, ki jih bomo preverjali. 
Določiti je potrebno, katere učne vsebine, učne cilje in standarde znanja 
bomo preverjali s preizkusom znanja. Potrebno je narediti mrežni 
diagram1, v katerem določimo tudi število nalog v okviru vsakega cilja in 
določene vsebine. Pomembno je, da pri določitvi učnih ciljev in 
standardov upoštevamo njihove taksonomske stopnje (po Bloomu: 
poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje). Za 
število nalog za določeno vsebino se odločimo na podlagi pomembnosti 
učnih ciljev in učnih vsebin. Izhajamo iz učnega načrta, saj le tako 
zagotovimo ustrezno vsebinsko veljavnost preizkusa. 
 

2. Določitev deleža različnih taksonomskih ravni. 
Državna komisija je priporočila naslednje deleže taksonomskih ravni: 
poznavanje 30 %, razumevanje in uporaba 35 % ter samostojno 
reševanje novih problemov in samostojna interpretacija, vrednotenje 
35 %. Deleži taksonomskih ravni, ki jih potem določi predmetna komisija, 
lahko smiselno odstopajo od navedenih vrednosti.  
 

3. Določitev tipa nalog. 
Glede na tip nalog ločimo naloge izbirnega tipa, naloge s krajšim 
odgovorom ali strukturirane naloge. Kateri tip naloge bomo uporabili, je 
odvisno predvsem od učnih ciljev in standardov, ki jih želimo preveriti, saj 
je za nekatere cilje oziroma standarde bolj primeren en tip nalog, za 
druge pa drugi. 
 

4. Analiza nalog. 
V tej fazi se ugotavlja težavnost nalog, njihovo diskriminativnost in 
privlačnost posameznih odgovorov pri izbirnem tipu nalog. Sestavljavci 
nalog ocenijo te značilnosti še preden učenci pišejo preizkus le na osnovi 
subjektivne presoje. Po odpisanih preizkusih je potrebno izvesti še 
statistično analizo odgovorov učencev. Težavnost nalog ugotavljamo 
tako, da za vsako nalogo pogledamo, kolikšen odstotek učencev je 
nalogo pravilno rešilo. Čim višji je odstotek, tem lažja je naloga. 
Diskriminativnost nam pove, kako dobro naloga loči učence z nižjim 
rezultatom od učencev z višjim rezultatom na celotnem preizkusu. 
Naloga je s tega vidika ustrezna, če jo učenci z višjimi dosežki na 
splošno bolje rešujejo kot učenci z nižjimi dosežki. Pri nalogah izbirnega 
tipa ocenimo privlačnost možnih odgovorov na osnovi odstotka učencev, 
ki so nek odgovor izbrali. Takšna analiza je mogoča šele po izvedbi 
preverjanja znanja, a so rezultati v pomoč predmetnim komisijam pri 
presojanju nalog v prihodnosti. 
 

5. Preverjanje merskih karakteristik znanja. 
Merske karakteristike, ki jih je potrebno preveriti, so [12, 4]: 
 

 Veljavnost – Preizkus znanja je veljaven, če meri tisto, kar je 
njegov namen meriti. Namen nacionalnega preverjanja znanja je 

                                            
1
 Kot sinonim za »mrežni diagram« se pogosto uporablja beseda »specifikacijska tabela«. 
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preveriti doseganje učnih ciljev in standardov, zapisanih v učnem 
načrtu, ki smo jih določili v prvi fazi sestavljanja preizkusov. 
 

 Zanesljivost – Preizkus znanja je zanesljiv, če dobimo pri njegovi 
ponovitvi na istih osebah enake rezultate. Za zanesljivost je 
poskrbljeno z natančno izdelanimi kriteriji vrednotenja odgovorov 
učencev. Lahko jo zvišamo s povečanjem števila nalog, lahko pa 
tudi ustrezno prilagodimo težavnost nalog.  
 

 Objektivnost – Na objektivnost preizkusa lahko gledamo z več 
vidikov. Poleg objektivnosti izvedbe testiranja je pomembna tudi 
objektivnost vrednotenja. Preizkus je vrednoten objektivno, če 
odgovore učencev različni ocenjevalci ocenijo enako. Naloge 
izbirnega tipa imajo praviloma višjo objektivnost kot naloge drugih 
tipov. 
  

 Občutljivost – Preizkus znanja je tem občutljivejši, čim manjše 
razlike v znanju posameznikov zazna. Ustrezni so torej taki 
preizkusi, ki vsebujejo različno zahtevne naloge, od tistih, ki jih 
rešijo skoraj vsi učenci, do tistih, ki jih rešijo le nekateri. 

1.4.1 Načela nacionalnega preverjanja znanja 

Pri sestavljanju in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja je potrebno 
upoštevati naslednja načela [9]: 

1. Namen in pogoji preverjanja znanja morajo biti vselej jasno izraženi. 
Jasnost namena zagotavlja razumljivost, verodostojnost in koristnost 
preverjanja, ter preprečuje njegovo prilagajanje zunanjim pobudam in 
trenutnim smernicam. 
 

2. Preverjanje mora biti vedno v korist učencev. Namen NPZ-ja je 
izboljševanje izobraževalnega procesa, učenci pa dobijo dodatno 
informacijo o njihovem znanju, s pomočjo katere vidijo, pri katerih 
vsebinah bi morali svoje znanje dopolniti. Poleg tega tudi učitelji vidijo, 
katerim vsebinam morajo posvetiti več pozornosti. 
 

3. Z NPZ preverjamo standarde, zapisane v učnih načrtih. Standardov 
znanja, ki v učnem načrtu niso zapisani, ne smemo preverjati z NPZ. 
 

4. Preverjanje znanja z NPZ mora biti veljavno, zanesljivo, objektivno in 
občutljivo. 
 

5. Preverjanje znanja z NPZ mora biti nepristransko do vseh učencev. 
Otrokom s posebnimi potrebami je potrebno prilagoditi okoliščine, s 
čimer jim zagotovimo nekoliko bolj enake možnosti. 
 

6. NPZ mora učencem omogočati, da pokažejo različne vrste in ravni 
znanja. To pomeni, da mora NPZ vsebovati različne naloge, s katerimi se 
preverjajo različne vrste in ravni znanja oziroma spretnosti. 
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7. Učitelje je treba čim bolj vključiti v proces nacionalnega preverjanja 

znanja. 
 

8. Preverjanje znanja z NPZ mora dati uporabne informacije. Treba je 
omogočiti interpretacijo dosežkov, ki bo v pomoč pri izboljšanju 
poučevanja in učenja. 
 

9. Dosežke NPZ je dovoljeno uporabiti samo za namene, za katere jih je 
možno veljavno uporabiti. Na primer, uporaba dosežkov na NPZ za 
razvrščanje šol po dosežkih ni primerna. 
 

10. Potrebna je nenehna evalvacija NPZ. Potrebno se je truditi zmanjšati 
negativne vplive zunanjega preverjanja na učni proces, kot so na primer 
naravnanje poučevanja na preverjanje, zožitev vsebin in podobno. 

1.5 Povezava šolskih ocen z nacionalnim preverjanjem znanja 

Rezultati NPZ kažejo razliko med tistim, kar si v skladu z učnim načrtom in 
splošnimi smernicami želimo, da bi se učenci pri predmetu fizika naučili, in 
fizikalnim znanjem, ki ga učenci ob koncu osnovne šole pokažejo. Med večino 
učencev in staršev in celo med nekaterimi učitelji vlada prepričanje, da dosežen 
delež točk na NPZ lahko spremenimo v šolsko oceno, zato bomo v tem 
poglavju med drugim razjasnili, zakaj ni tako.  

Razlogov je več. En izmed njih je ta, da z nacionalnim preverjanjem znanja 
preverimo le tisti del znanja, ki ga je moč preveriti pisno. V njem ni upoštevano 
znanje, ki ga učenec lahko izkaže ustno ali praktično. Drugi razlog je ta, da NPZ 
izmeri znanje, ki so ga učenci pokazali z enim samim preizkusom, šolske ocene 
pa odražajo uspešnost dela skozi celotno šolsko leto [6, 13]. 

Dodatni razlog, zakaj ne moremo primerjati dosežkov na NPZ s šolskimi 
ocenami, je na primer, da ne moremo celotne snovi preveriti v tako omejenem 
času. Prav tako v šolski test damo naloge, s katerimi preverjamo veliko 
minimalnih standardov, podobne naloge tistim, ki so jih reševali pri pouku, v 
NPZ pa vključimo take naloge, ki so ravno prav zahtevne, da jih nekaj učencev 
reši, nekaj pa ne in vključujejo vse taksonomske stopnje. Take naloge nam 
pokažejo, kaj učenci znajo, in še pomembneje, česa še ne znajo. Preizkusi na 
NPZ niso sestavljeni z namenom pretvarjanja dosežkov v ocene, ampak z 
namenom preverjanja, koliko je določeni učni cilj oziroma standard dosežen, 
zato raje govorimo o barvnih območjih, ki kažejo vsebino doseženega in tudi 
nedoseženega znanja [14, 15, 16]. 

Poleg tega tudi ne moremo primerjati povprečnih dosežkov iz različnih 
predmetov, ker so strukture preizkusov in značilnosti posameznih predmetov 
specifične in so zato ti podatki neprimerljivi. Težko je tudi primerjati povprečne 
dosežke po letih, saj že malenkostna sprememba v formulaciji naloge vpliva na 
uspešnost njenega reševanja. Na uspešnost reševanja lahko vpliva tudi 
strogost napisanih navodil za vrednotenje, ki se jih morajo ocenjevalci držati 
[17]. 
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2. Nacionalno preverjanje znanja iz fizike 

Predmet fizika je lahko izbran kot tretji predmet pri nacionalnem preverjanju 
znanja. V tem poglavju podrobneje opišemo, kako je sestavljeno nacionalno 
preverjanje znanja iz fizike in kako razvrščamo učence oziroma naloge v 
različna barvna območja, kjer v vsako območje uvrstimo naloge s podobno 
težavnostjo. Sledi povzetek letnih poročil, v katerih poiščemo, kam so se v 
preteklih letih uvrščale naloge s področja tlaka in vzgona. 

2.1 Sestava nacionalnega preverjanja znanja iz fizike 

Preizkus NPZ iz fizike je sestavljen iz 20 nalog, pri katerih lahko učenec doseže 
skupaj največ 36 točk. Čas reševanja preizkusa znaša 60 minut. 

Naloge v preizkusih so razvrščene po značilnih tipih nalog. V letu 2011 se je 
učni načrt za fiziko spremenil, s tem se je spremenila tudi klasifikacija tipov 
nalog. Vsi preizkusi, ki jih obravnavamo v tem magistrskem delu, temeljijo na 
starem učnem načrtu, ki je veljal od leta 1998 do leta 2011. V preizkusih do 
vključno leta 2012 naloge razvrščamo v štiri tipe nalog: 

 naloge izbirnega tipa,  

 naloge kratkih odgovorov,  

 naloge s slikovnim odgovorom,  

 strukturirane naloge.  

Prvih deset nalog je običajno izbirnega tipa, včasih je vmes tudi naloga s 
kratkim odgovorom. Za vsako nalogo lahko učenec dobi eno točko. Pri 
naslednjih nalogah lahko učenec doseže do štiri točke pri posamezni nalogi, 
običajno so naloge računske s kratkim odgovorom ali strukturirane ali naloge s 
slikovnim odgovorom.  

Vsebinsko naloge v preizkusu pokrivajo fizikalne vsebine naravoslovja v 7. 
razredu (svetloba, zvok in valovanje) ter fizike v 8. in 9. razredu, to so sile in 
tlak, delo in energija, gibanje, vesolje, elektrika. Poglavji ''elektrostatika'' in 
''magnetizem'' sta izpuščeni, ker ob času pisanja preizkusov v pričetku maja 
načeloma še nista predelani. Učitelji so sicer avtonomni glede vrstnega reda 
podajanja snovi iz učnega načrta, vendar jih velika večina »elektrostatiko« in 
»magnetizem« obravnava na koncu šolskega leta, med drugim tudi zaradi 
razporeda snovi v pogosto uporabljanih učbenikih. Deleži navedenih vsebin v 
preizkusu so določeni v skladu z njihovimi deleži v učnem načrtu [17, 18, 19]:  

 svetloba, zvok in valovanje od 8 do 10 odstotkov,  

 sile in tlak od 22 do 25 odstotkov, 

 delo, energija in toplota okoli 20 odstotkov, 

 gibanje okoli 20 odstotkov,  

 vesolje približno 5 odstotkov,  

 elektrika (električni tok, napetost, delo in upor) od 22 do 25 odstotkov 
točk.  
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Po taksonomskih ravneh so naloge razvrščene v tri skupine: prva raven (znanje 
in poznavanje) okoli 20 %, druga raven (razumevanje in uporaba) okoli 55 % in 
tretja raven (samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, 
vrednotenje in analiza) okoli 25 %.  

Največji delež je odmerjen razumevanju in uporabi, ker sta po mnenju 
predmetne komisije z vidika celotne populacije ob zaključku osnovne šole 
razumevanje in sposobnost uporabe znanja na konkretnih primerih 
najpomembnejša popotnica, ki jo učencem lahko da fizika. Pri sestavljanju 
nalog je do zdaj predmetna komisija za fiziko upoštevala, da znanje fizike 
pomeni razumevanje narave okoli nas, zato so bile naloge oblikovane tako, da 
je bila pravilnost odgovora odvisna predvsem od vsebinskega razumevanja in 
ne toliko od tega, ali se je učenec na pamet naučil določenih definicij in enačb.  

V letnem poročilu iz leta 2007 [17] je zapisano: »Predmetna komisija meni, da 
je za učence pri tej starosti in na tej stopnji izobraževanja pri fiziki razumevanje 
in sposobnost uporabe znanja na konkretnih primerih ključna iz dveh razlogov. 
Prvi je ta, da je pri fiziki od vseh naravoslovnih predmetov učencem zakonitosti 
narave najpreprosteje predstaviti s preprostimi ponovljivimi poskusi in jih tako 
prepričati o veljavnosti teh zakonitosti. Drugi razlog je velik pomen fizike za 
celotni človeški družbeno-tehnološki razvoj, ki ga učenci lahko cenijo mnogo 
bolj, če sami razumejo osnovne fizikalne zakonitosti, ki opisujejo naravo in 
tehniko okoli nas.« 

2.2 Predstavitev dosežkov učencev 

Člani predmetne komisije in sodelavci Državnega izpitnega centra pripravijo 
kvalitativne opise izbranih območij na lestvici dosežkov na nacionalnem 
preverjanju znanja.  

Grafične predstavitve dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja so izdelane 
tako, da so dosežki vseh učencev, ki so sodelovali na nacionalnem preverjanju 
znanja iz danega predmeta, razvrščeni od najnižjega do najvišjega, nato je z 
višino stolpca prikazano število učencev z danim dosežkom. 

Na vsaki grafični predstavitvi dosežkov učencev so s posebno barvo označena 
štiri območja [17]:  

 Zeleno območje ima sredino pri učencu, ki je glede na dosežek na prvi 
¼ vseh učencev šteto od tistega z najnižjim uspehom. V zeleno območje 
vzamemo okoli 10 odstotkov učencev, ki so simetrično porazdeljeni okoli 
sredinskega. V tem območju so torej učenci, katerih dosežki so višji od 
spodnjih 20 odstotkov in nižji od preostalih 70 odstotkov. V statističnem 
žargonu pravimo, da so to dosežki med 20. in 30. kvantilom. 
 

 Rumeno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo 
mejo med polovicama dosežkov. V tem območju je 10 odstotkov 
učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 45 odstotkov in hkrati nižji 
od 45 odstotkov preostalih dosežkov. V statističnem žargonu pravimo, da 
so to dosežki med 45. in 55. kvantilom. 
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 Rdeče območje ima sredino pri učencu, ki je po uspešnosti na meji ¾ 
vseh učencev, torej označuje učence, katerih skupni dosežki določajo 
mejo zgornje četrtine učencev. V statističnem žargonu pravimo, da so to 
so dosežki med 70. in 80. kvantilom. Tudi v tem območju je približno 10 
odstotkov učencev. 
 

 Modro območje zajema učence z najboljšimi rezultati. V statističnem 
žargonu pravimo, da so to so dosežki nad 90. kvantilom. Tudi v tem 
območju mora biti okoli 10 odstotkov vseh učencev. 

Za vsako območje se nato določi naloge, ki so jih učenci reševali uspešno. To 
pomeni, da je dano nalogo rešilo vsaj okoli 65 % učencev z dosežki v danem 
območju. Pri tem pričakujemo, da so naloge, ki so uspešno reševane v zelenem 
območju, še bolje reševane v rumenem območju in še bolje v rdečem ter 
modrem. Enako velja za naloge iz ostalih območij, saj pričakujemo, da znanje 
»narašča«, ko se premikamo od učencev z manjšim skupnim številom točk do 
učencev z večjim skupnim številom točk. Za dosežke zunaj izbranega območja 
lahko v splošnem sklepamo naslednje: če ima učenec dosežek pod zelenim 
območjem, lahko rečemo, da z verjetnostjo manj kot 65 % izkazuje znanje, 
uvrščeno v prvo (zeleno) območje; če ima učenec dosežek med dvema 
območjema, lahko rečemo, da z verjetnostjo več kot 65 % izkazuje znanje, ki je 
uvrščeno v spodnje območje, in z verjetnostjo manj kot 65 % izkazuje znanje, 
uvrščeno v zgornje območje. Naloge, ki jih niso reševali uspešno niti učenci v 
modrem območju, uvrstimo med tako imenovane naloge nad modrim območjem 
[17, 5]. 

2.3 Analiza in opis dosežkov nalog s področja tlaka in vzgona 

Celotno poglavje temelji na letnih poročilih [17], navodilih za vrednotenje [20] ter 
preizkusih iz fizike v letih 2007, 2008 in 2012 [21]. 

Predmetne komisije za nacionalno preverjanje znanja po pregledu nalog, 
razvrščenih v barvna območja, pripravijo interpretacijo, kaj učenci znajo in česa 
ne. To zapišejo v letno poročilo.  

Ker se v magistrskem delu posvečamo vsebinam o vzgonu in tlaku, smo v letnih 
poročilih iz let 2007, 2008 in 2012, ko se je izvajalo nacionalno preverjanje 
znanja iz fizike, pogledali, v katero območje se naloge iz omenjenega poglavja 
uvrščajo in kaj nam to pove o znanju učencev o vzgonu in tlaku. 

2.3.1 NPZ iz fizike leta 2007 

Nacionalno preverjanje znanja iz fizike je v šolskem letu 2006/2007 v rednem 
roku opravljalo 4548 učencev. Povprečno število doseženih točk je bilo 16,8 
oziroma 46,6 odstotkov. Število vseh točk v preizkusu je bilo 36. Najboljši 
dosežek 35 točk je doseglo 8 učencev, najmanj točk, to je 1 točko, pa le en 
učenec. Porazdelitev učencev po doseženih točkah je prikazana na sliki 1. 
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Slika 1: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2007 [17]. 

S področja tlaka je bila v nacionalnem preverjanju znanja vključena ena naloga, 
to je naloga 14, s področja vzgona pa nobena. Poglejmo si podrobneje 14. 
nalogo na sliki 2. 

 

Slika 2: 14. naloga iz NPZ za fiziko, redni rok 2007 [21]. 
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V tabeli 1 je za posamezen del naloge prikazano, koliko točk dobi učenec za 
pravilno rešitev, kateri učni cilj oziroma standard ta del naloge preverja (povsod 
v magistrskem delu se bomo držali pravila, da so minimalni cilji pisani krepko in 
temeljni cilji navadno), kolikšna sta izračunana indeks težavnosti (IT) in indeks 
diskriminativnosti (ID), katere taksonomske ravni je posamezen del naloge ter v 
katero barvno območje spada posamezen del naloge. 

Tabela 1: Specifikacijska tabela za naloge s področja vzgona in tlaka iz NPZ za fiziko, redni rok 
2007 [17, 20]. 

Naloga Točke Cilj - učenec IT ID Taks. 
stopnja 

Območje 

14.1 1 Ugotovi, ali je telo v 
ravnovesju ali ne. 

0.40 0,21 II. modro 

14.2 1 Izračuna tlak iz sile in 
ploskve in zna uporabiti 

zapis         

0,35 0,46 II. modro 

14.3 1 Izračuna tlak iz sile in 
ploskve in zna uporabiti 

zapis        . 

0,10 0,36 II. nad modrim 

14.4 1 Na preprostih primerih 
pojasni odvisnost tlaka od 

sile in ploskve. 

0,45 0,26 III. modro 

 

Naloga 14 (slika 2) je razdeljena na tri dele.  

Del a) naloge je izbirnega tipa. Učenec mora vedeti, kaj pomeni, da je telo v 
ravnovesju in dani sili poiskati nasprotno enako silo. Iz danih podatkov o sili na 
eno krajišče svinčnika mora ugotoviti, s kolikšno silo delujemo na drugo 
krajišče. Ta del je druge taksonomske stopnje (razumevanje in uporaba) in ga 
je pravilno rešilo 40 % učencev ter se uvršča v modro območje. Indeks 
diskriminativnosti je 0,2, kar pomeni, da slabo loči učence z nizkim dosežkom 
od učencev z visokim dosežkom. 

Del b) naloge je strukturiran problem z dvema korakoma. Učenec mora s 

pomočjo enačbe         izračunati tlak na konici svinčnika. Tega se lahko loti 
na več načinov. Eno točko dobi za prvi del, to je izračun tlaka na neošiljenem 
krajišču svinčnika ali izračunana velikost površine konice, drugo točko pa za 
drugi del, to je izračun tlaka na konici svinčnika. Naloga je druge taksonomske 
stopnje. 

Prvi del b) naloge je pravilno rešilo 35 % učencev. Indeks diskriminativnosti je 
0,46, kar pomeni, da so nalogo izrazito uspešneje reševali učenci z višjim 
skupnim rezultatom od učencev z nižjim skupnim rezultatom. Spada v modro 
območje, torej so jo uspešno reševali učenci nad 90. kvantilom.  

Drugi del b) naloge so učenci reševali slabše kot prvi del, uspešno ga je rešilo 
le 10 % učencev. Spada v naloge nad modrim območjem, iz česar sklepamo, 
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da ima celotna populacija težave, če je potrebnih več korakov do končne 
rešitve. Splošna ugotovitev predmetne komisije za fiziko je, da učenci pogosto 
ne uspejo do konca rešiti strukturiranih nalog.  

V c) delu naloge mora učenec primerjati tlak na obeh krajiščih svinčnika. Naloga 
preverja cilj »Na preprostih primerih pojasni odvisnost tlaka od sile in ploskve«. 
Spada v tretjo taksonomsko stopnjo (samostojno reševanje novih problemov, 
samostojna interpretacija, vrednotenje in analiza), a je reševana boljše 
(IT = 0,45) kot b) del naloge. Spada v modro območje. Iz tega lahko sklepamo, 
da učenci dobro razumejo pojem tlaka, a se jim zatakne pri matematični 
obravnavi oz. pri računanju. Problem se pojavi tudi zato, ker morajo pri b) delu 
do končne rešitve priti v dveh korakih, ne le v enemu. Morda je c) del reševan 
bolje kot b) del tudi zato, ker je c) del naloga izbirnega tipa in ker sprašujemo po 
relativni spremembi tlaka in ne po absolutni številki, skupaj z enoto. 

2.3.2 NPZ iz fizike leta 2008 

Nacionalno preverjanje znanja iz fizike je v šolskem letu 2007/2008 v rednem 
roku opravljalo 4993 učencev. Povprečno število doseženih točk je 15,8 
oziroma 43,8 odstotkov. Število vseh točk v preizkusu je bilo 36. Najboljši 
dosežek 36 točk sta dosegla 2 učenca, najmanj točk, to je 1 točko, je dosegel 1 
učenec. Porazdelitev učencev po doseženih točkah je prikazana na sliki 3. 

 

 

Slika 3: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2008 [17]. 

S področja tlaka je bila v nacionalnem preverjanju znanja vključena ena naloga, 
to je naloga 13, s področja vzgona prav tako ena naloga, to je naloga 4. 
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Naloga 4 (slika 4) je naloga izbirnega tipa. Učenec mora na podlagi slik izbrati 
pravo zaporedje gostot. Lahko doseže 1 točko. Cilj, ki ga naloga preverja je: 
»Učenec loči, v kakšnih okoliščinah telo plava, lebdi in potone, in zna to 
opredeliti v primerjavi gostot.« Spada v drugo taksonomsko stopnjo, torej 
razumevanje in uporabo. Pravilno jo je rešilo 55 % učencev. Naloga slabo loči 
učence z nizkim dosežkom od učencev z visokim dosežkom. Spada v modro 
območje, torej so jo uspešno reševali učenci, ki sodijo v zgornjo desetino 
učencev po uspešnosti na celotnem preizkusu. 

PK za fiziko je opazila, da učenci sicer znajo urediti snovi po gostoti, ne vedo 
pa, ali so jih uredili od najmanjše do največje ali obratno. Pojavljala sta se 
odgovora B in C. B je pravilni odgovor, C je enak odgovoru B v obratnem 
vrstnem redu. Drugi odgovori se niso pojavljali (manj kot 2 % populacije). 

 

Slika 4: 4. naloga iz NPZ za fiziko, redni rok 2008 [21]. 

 

Celotna naloga 13 (slika 5) spada v drugo taksonomsko stopnjo. Razdeljena je 
na štiri dele. Pri vsakem delu lahko učenec dobi eno točko, torej skupaj štiri 
točke. 
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Slika 5: 13. naloga iz NPZ za fiziko, redni rok 2008 [21]. 

 

Del a) in del b) spadata v rdeče območje. Učenci iz tega območja znajo 
izračunati prostornino kvadraste posode in maso kapljevine v njej. Del a) je 
pravilno rešilo 50 % učencev, del b) pa 42 % učencev. Naloga odlično loči 
učence z višjim skupnim rezultatom od učencev z nižjim skupnim rezultatom.  

Slabše je reševan c) del naloge, ki spada v modro območje. Učenci iz nižjih 
območij iz mase ne znajo ugotovijo teže. Ta del naloge je pravilno rešilo 31 % 
učencev. 

Zadnji, d) del naloge, spada v naloge nad modrim območjem, kar pomeni, da 
celotna populacija ne zna izračunati povečanja tlaka na dnu posode zaradi 
kapljevine v posodi. Pri tem delu je točko dobilo le 11 % učencev. Spada med 
zelo zahtevne naloge, ki odlično ločujejo med bolj in manj uspešnimi učenci, 
hkrati pa najboljši učenci niso zelo daleč od meje, ko nalogo opredelimo kot 
uspešno rešeno. Nekaj takih nalog v preizkusu ni odveč, če želimo razlikovati 
tudi med odličnim in izvrstnim znanjem. 

V tabeli 2 je za nalogo 4 in vsak posamezen del naloge 13 prikazano, koliko 
točk dobi učenec za pravilno rešitev, kateri učni cilj oziroma standard ta naloga 
ali del naloge preverja, kolikšna sta izračunana indeks težavnosti in indeks 
diskriminativnosti, katere taksonomske ravni je naloga ali del naloge ter v katero 
barvno območje spada posamezna naloga ali del naloge. 
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Tabela 2: Specifikacijska tabela za naloge s področja vzgona in tlaka iz NPZ za fiziko, redni rok 
2008 [17, 20]. 

Naloga Točke Cilj - učenec IT ID Taks. 
stopnja 

Območje 

4 1 Loči, v kakšnih okoliščinah telo 
plava, lebdi in potone, in zna to 
opredeliti v primerjavi gostot. 

0,55 0,12 II modro 

13.1 1 Pozna in našteje enote za 
prostornino. 

0,50 0,52 II. rdeče 

13.2 1 Zna uporabiti zapis:            0,42 0,59 II. rdeče 

13.3 1 Pozna dogovor o enoti za silo 
in zna iz znane mase telesa 

določiti težo. 

0,31 0,64 II. modro 

13.4 1  Izračuna tlak v tekočini 
(na različni globini) z 

upoštevanjem tlaka ob 
gladini. Zna uporabiti 

zapis      . 

 Zna iz dane gostote 
zapisati specifično 

težo. 

 Izračuna tlak iz sile in 
ploskve in zna uporabiti 

zapis        . 

0,11 0,48 II. nad 
modrim 

 

2.3.3 NPZ iz fizike leta 2012 

Nacionalno preverjanje znanja iz fizike je v šolskem letu 2011/2012 v rednem 
roku opravljalo 4357 učencev. Povprečno število doseženih točk je 14,1 
oziroma 39,1 odstotka. Število vseh točk v preizkusu je bilo 36. Najboljši 
dosežek 36 točk so dosegli 3 učenci, 0 točk sta dosegla 2 učenca. Porazdelitev 
učencev po doseženih točkah je prikazana na sliki 6. 

 

Slika 6: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2012 [17]. 
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S področja tlaka je bila v nacionalnem preverjanju znanja vključena ena naloga, 
to je naloga 13, s področja vzgona prav tako ena naloga, to je naloga 12.  

Naloga 12 (slika 7) je s področja vzgona in spada v II. taksonomsko stopnjo. 
Sestavljena je iz dveh delov, a) in b). Za pravilno rešen a) del učenec dobi 1 
točko, za b) del pa 2 točki. 

 

Slika 7: 12. naloga iz NPZ za fiziko, redni rok 2012 [21]. 

Del a) naloge je naloga s kratkim odgovorom, ki preverja usvojenost naslednjih 
učnih ciljev: »Ve, da je sila vzgona enaka teži izpodrinjene tekočine, in pozna 
njeno smer. Pozna in našteje enote za prostornino.« Spada v naloge nad 
modrim območjem, torej lahko za celotno populacijo sklepamo, da ne zna 
izračunati vzgona iz prostornine potopljenega dela telesa. 

V b) delu naloge mora učenec iz pogoja za ravnovesje sil izračunati, s kolikšno 
silo roka deluje na žogo. Gre za strukturiran problem, ki se ga da rešiti v dveh 
korakih. Kot je opazno že pri nalogi 14 iz leta 2007, imajo učenci veliko težav, 
če je treba do rešitve priti v več korakih. Tudi naloga 12 b) to potrjuje, saj ta del 
spada med naloge nad modrim območjem.  

PK je nalogo 12 sestavila kot težjo nalogo, ker preverja razumevanje vzgona in 
ravnovesja sil na konkretnem primeru. Temu primerna je bila tudi uspešnost 
učencev pri reševanju. Vseeno je presenetljivo, da je tako malo učencev 
pravilno odgovorilo na prvi del naloge o sili vzgona na žogo, ki je do polovice 
potopljena v vodo. Morda gre vzroke za nizko uspešnost reševanja iskati v 
površnem branju besedila. Opaziti je bilo, da so mnogi učenci pri računanju 
vzgona upoštevali celoten volumen žoge. O ostalih razlogih za slabo reševanje 
te naloge govorimo v poglavju 3.1.3. 
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Naloga 13 (slika 8) je s področja tlaka in je druge taksonomske ravni. Gre za 
nalogo kratkih odgovorov, ki je razdeljena na dva dela. 

 

Slika 8: 13. naloga iz NPZ za fiziko, redni rok 2012 [21]. 

V prvem, a) delu, mora učenec izračunati tlak z enačbo      . Presenetljivo 
je, da se ta del naloge uvršča v naloge nad modrim območjem, saj bi morali 
učenci le vstaviti podatke v enačbo. O tem, kaj bi lahko bili razlogi za tako slabo 
reševanje, govorimo v poglavju 3.2.3. 

Del b) 13. naloge spada v modro območje, torej so jo uspešno reševali učenci, 
ki sodijo v zgornjo desetino učencev po uspešnosti na celotnem preizkusu. Ti 
učenci znajo izračunati tlak iz sile in ploščine oziroma uporabiti zapis za izračun 
spremembe tlaka s primerjavo dveh različno velikih ploskev, ki sta obremenjeni 
z enako silo. 

Opazila sem tudi, da veliko učencev ne zna pravilno pretvarjati enot ali pa 
uporablja napačne enote oziroma ni dovolj pozornih nanje. Kot vidimo v 
poglavju 3.2.3.2, je skoraj 13 odstotkov učencev izračunalo številsko pravilen 

rezultat, a so           zapisali kot        in zato izgubili drugo točko. Ker so 
enote pri fizikalnih količinah bistvene, je nujno, da učitelji dosledno vztrajajo pri 
njihovi uporabi. Le z doslednim odvzemanjem točk za zapis računskih 
rezultatov brez ali z napačnimi enotami bomo dosegli, da bo učencem prišlo v 
navado, da jih vedno uporabljajo in pravilno pretvarjajo. 

V tabeli 3 je za vsak posamezen del nalog 12 in 13 prikazano, koliko točk dobi 
učenec za pravilno rešitev, kateri učni cilj oziroma standard ta naloga ali del 
naloge preverja, katere taksonomske ravni je del naloge ter v katero barvno 
območje spada posamezna naloga ali del naloge. 
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Tabela 3: Specifikacijska tabela za naloge s področja vzgona in tlaka iz NPZ za fiziko, redni rok 
2012 [17, 20]. 

Naloga Točke Cilj - učenec IT ID Taks. 
stopnja 

Območje 

12.1 1 Ve, da je sila vzgona enaka teži 
izpodrinjene tekočine, in pozna 
njeno smer. Pozna in našteje 

enote za prostornino. 

0,06 0,33 II. nad modrim 

12.2 1 Ugotovi, ali je telo v ravnovesju 
ali ne. Matematično izrazi pogoj 

za ravnovesje. 

0,03 0,32 II. nad modrim 

12.3 1 Ugotovi, ali je telo v ravnovesju 
ali ne. Matematično izrazi pogoj 

za ravnovesje.2 

0,02 0,31 II. nad modrim 

13.1 1 Izračuna tlak iz sile in ploskve in 
zna uporabiti zapis        . 

0,18 0,37 II. nad modrim 

13.2 1 Izračuna tlak iz sile in ploskve in 
zna uporabiti zapis        . 

0,33 0,49 II. modro 

 

2.3.4 Ugotovitve 

Vprašanje, ki si ga po vsem napisanem naravno zastavimo, je, ali lahko 
ugotovimo trend znanja in kam kaže. Na žalost je zelo težko zanesljivo 
primerjati izmerjeno zanje. Težava je v tem, da že majhna sprememba v 
formulaciji naloge zelo vpliva na uspešnost reševanja. Na uspešnost reševanja 
lahko vpliva tudi strogost napisanih navodil za vrednotenje, ki se jih morajo 
ocenjevalci držati. 

Čeprav se povprečno število doseženih točk pri NPZ-ju iz fizike vsako leto 
manjša, težko govorimo o tem, da je v zadnjih letih znanje učencev iz fizike 
»padlo«. Lahko pa povemo, pri katerih vsebinah imajo učenci težave. Med temi 
sta zagotovo tlak in vzgon. 

Od vseh analiziranih nalog ali posameznih delov nalog iz poglavja o tlaku in 
vzgonu spadata v rdeče območje dva dela, šest delov v modro območje in šest 
v območje nad modrim. Iz tega lahko sklepamo, da ima celotna populacija 
težave pri usvajanju ciljev iz tega poglavja. To je lahko opozorilo učiteljem, da 
se morajo tej temi bolj posvetiti in jo razložiti na drugačen način. 

Za vsa poglavja, ki se jih pri predmetu fizike obravnava, lahko povzamemo 
naslednje: 

Učenci z dosežki v zelenem območju naloge rešujejo bolj z opiranjem na lastne 
izkušnje in z uporabo nekega splošnega logičnega sklepanja kakor z znanjem 

                                            
2
 Menimo, da bi lahko imela tudi strukturirana naloga za vsak del v specifikacijski tabeli svoj(e) 

cilj(e) oziroma standard(e), če je naloga taka, da je jasno razvidno, kaj mora učenec narediti v 
posameznem delu strukturirane naloge. 
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fizike. Učenci z dosežki v tem območju uspešno rešujejo predvsem naloge I. 
kognitivne ravni (znanje in poznavanje) in posamezne lažje naloge II. kognitivne 
ravni (razumevanje in uporaba). V letu 2008 so uspešno reševali tudi nalogo III. 
kognitivne ravni (samostojno reševanje novih problemov, samostojna 
interpretacija, vrednotenje in analiza). Tudi v letu 2012 so bile naloge, ki so jih 
učenci iz zelenega  območja uspešno reševali, vseh taksonomskih stopenj. 
Praviloma se učenci v prvi četrtini populacije sploh ne lotijo strukturiranih nalog. 

Učenci iz rumenega območja se od učencev z dosežki v zelenem območju 
ločijo predvsem po tem, da uspešno rešujejo več lažjih nalog II. kognitivne 
ravni, ne rešijo pa nobene dodatne naloge III. kognitivne ravni. Pri reševanju 
pokažejo več uporabe znanja kot razumevanja. 

Učenci iz rdečega območja od let 2007 do 2012 kažejo vedno več znakov 
razumevanja osnovnih fizikalnih zakonitosti in zvez med posameznimi 
količinami. Uspešno rešujejo več nalog II. kognitivne ravni, pri tem še vedno bolj 
obvladajo uporabo enačb in zakonov, manj pa razumevanje zakonitosti. 
Uspešno rešujejo večino nalog I. kognitivne ravni, in tudi kakšno nalogo III. 
kognitivne ravni. 

Učenci iz modrega območja kažejo znanje zahtevnejših vsebin. Fizikalne 
pojave dobro opazujejo in opisujejo. Razumejo fizikalne zakonitosti pojavov, 
znajo dobro sklepati in analizirati. Učenci uspešno rešujejo naloge vseh 
kognitivnih ravni, vendar so tudi med nalogami, ki jih ne rešujejo uspešno, 
naloge vseh treh kognitivnih ravni. 

Med nalogami, uvrščenimi nad modro območje, ki jih učenci niso uspešno 
reševali, so naloge vseh kognitivnih ravni, tudi prve. Iz tega sklepamo, da celo 
učenci z najvišjimi dosežki ne poznajo nekaterih dejstev oziroma ne razumejo 
dobro nekaterih vsebin in imajo težave z razumevanjem nekaterih osnovnih 
fizikalnih pojavov. 

Poleg tega celotni populaciji že strukturiran problem z dvema korakoma 
predstavlja zelo zahteven problem, saj so npr. učenci z dosežki v zgornji 
desetini v letu 2007 uspešno rešili samo eno tako nalogo od treh, ki so bile v 
preizkusu. Slaba rešljivost teh nalog je po mnenju predmetne komisije lahko 
tudi posledica pomanjkanja matematičnih spretnosti oziroma znanja. Večina 
nalog, ki jih učenci niso uspešno reševali, so bile II. in ne III. kognitivne ravni. Iz 
tega lahko sklepamo, da nekaterih vsebin ne razumejo dobro niti učenci z 
najvišjimi dosežki, samo sklepanje in analiziranje pojavov pa zanje ne pomeni 
zelo velikih težav. 

Prav tako večina populacije ne zna pravilno pretvarjati enot ali pa uporablja 
napačne enote oziroma ni dovolj pozorna nanje. Gotovo je pravilna uporaba in 
pretvarjanje enot ena od pomembnih nalog osnovne šole, saj je pravilna 
uporaba enot pomembna tudi v vsakdanjem življenju.  
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3. Analiza izbranih nalog 

V tem poglavju je predstavljena analiza 12. in 13. naloge, ki so ju učenci 
reševali na nacionalnem preverjanju iz fizike na rednem roku v letu 2012.  

V analizo naloge 12 so vključeni 204 učenci devetega razreda iz različnih 
osnovnih šol, ki so pisali nacionalno preverjanje znanja iz fizike v rednem roku 
leta 2012. V analizo 13. naloge je poleg teh 204 učencev vključenih še 190 
učencev, torej skupaj 394 učencev devetega razreda iz različnih osnovnih šol, 
ki so pisali nacionalno preverjanje znanja iz fizike v rednem roku leta 2012. 

3.1 Analiza 12. naloge 

3.1.1 Naloga 

Besedilo naloge (slika 7) 

Žogo z maso 0,5 kg in s prostornino 4 dm3 držimo tako, da je do polovice 
potopljena v vodo. 

a) Kolikšna sila vzgona deluje na žogo? 
b) S kolikšno silo delujemo z rokami na žogo? 

Rešitev in vrednotenje 

V tabeli 4 so prikazani pravilni odgovori in število točk za posamezen del 
naloge. 

Tabela 4: Rešitev in vrednotenje naloge 12 iz NPZ za fiziko, redni rok 2012 [20]. 

Naloga Točke Odgovor 

12.1 a) 1 20 N 

12.2 b) 1 Zapisana razlika sile teže in sile, dobljene pod točko 12.1 

12.3 1 15 N 

Skupaj 3  

Vsebinsko področje 

Naloga spada v vsebinsko področje »Tlak in vzgon«. 

Cilji 

12.1 Ve, da je sila vzgona enaka teži izpodrinjene tekočine, in pozna njeno 
smer. Pozna in našteje enote za prostornino. 

12.2 Ugotovi, ali je telo v ravnovesju ali ne. Matematično izrazi pogoj za 
ravnovesje. 

12.3 Ugotovi, ali je telo v ravnovesju ali ne. Matematično izrazi pogoj za 
ravnovesje. 



21 
 

Na tem mestu omenimo še to, da v kolikor je naloga strukturirana in je zanjo 
predvidenih več točk, imajo vse točke po dogovoru iste cilje in standarde, saj 
naj bi težko ločili, za kateri del si učenec zasluži točko. Menim, da to ni vedno 
neločljivo in bi v primerih, kjer je jasno razvidno in nedvoumno, kaj mora učenec 
narediti v posameznem delu strukturirane naloge, lahko posameznim delom 
pripisali različne cilje in standarde. Na primer za del naloge 12.3 se mi zdi bolj 
primeren cilj: »Določi rezultanto vzporednih sil grafično in računsko, če sta dani 
sili usmerjeni v isto smer in če sta dani sili usmerjeni v nasprotno smer.« 

Taksonomska stopnja 

Celotna naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo: razumevanje in uporaba. 

Tip naloge 

12.1 Naloga s kratkim odgovorom. 
12.2 Strukturirana naloga. 
12.3 Strukturirana naloga. 

3.1.2 Razredi 

V tem poglavju je najprej predstavljeno, kako sem se lotila oblikovanja razredov, 
v katere sem razvrščala odgovore učencev iz našega vzorca. Nato sledi 
seznam oblikovanih razredov za 12. nalogo iz nacionalnega preverjanja znanja 
iz fizike, ki so ga učenci pisali na rednem roku v letu 2012. 

Oblikovanja razredov sem se lotila tako, da sem pregledala nekaj deset 
preizkusov, ki so jih reševali učenci. Glede na odgovore, ki so se pojavljali, sem 
oblikovala razrede, ki sem jih razvrstila v več kategorij. Ločila sem a) in b) del 
naloge. Za vsak del naloge sem razrede razvrstila v naslednje kategorije:  

 postopek oziroma način reševanja, 

 enota, 

 številka.  

Dodala sem še eno kategorijo z imenom »skica«. V njej sem označila, ali so si 
učenci pri reševanju narisali skico in ali je bila le ta pravilna. V vsaki kategoriji 
sem z ustreznimi številkami označila razrede, kot je prikazano na seznamu 
spodaj:  

Del a) 12. naloge 

POSTOPEK 

 0…ni reševal, 

 1…pravilno iz            ali             , 

 2…računanje z danimi podatki, 

 3…specifična teža žoge, gostota žoge, 
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 4…napačen volumen, 

 5…teža žoge, teža žoge/2, 

 7…drugo, 

 8…vstavljanje podatkov v enačbo      ali     . 

ENOTA 

 0…ni računal, 

 1… , 

 2…  , 
 3…       oziroma kombinacije, 

 4…brez, 

 5…drugo. 

ŠTEVILKA 

 0…ni računal, 

 1…pravilna številka (    ), 

 2…napačna številka. 

Del b) 12. naloge  

POSTOPEK 

 0…ni reševal, 

 1…pravilno iz            , 

 2…    je enaka sili vzgona na žogo , 

 3…    je enaka sili teže žoge, 

 4…vstavljanje podatkov v enačbo      ali     , 
 5…drugo. 

ENOTA 

 0…ni računal, 

 1… , 

 2…  , 
 3…       oziroma kombinacije, 

 4…brez, 

 5…drugo. 

ŠTEVILKA 

 0…ni računal, 

 1…pravilna številka (    ), 

 2…pravilna številka iz napačnih podatkov, 

 3…napačna številka. 
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Skica (se nanaša na celotno nalogo) 

 0…ni skice, 

 1…pravilna skica, 

 2…nepopolna ali napačna skica. 

3.1.3 Analiza in ugotovitve 

Celotna naloga spada v naloge nad modrim območjem. Tudi moji rezultati 
pokažejo, da so učenci iz vzorca nalogo 12 reševali zelo slabo. Vse možne 
točke, torej 3, je doseglo le 5 % učencev, dve točki 3,5 % učencev, eno točko 
4,5 % in nič točk kar 87 % vseh učencev iz vzorca. Poglejmo si, katere napake 
so se pojavljale najpogosteje. 

3.1.3.1 Postopek a) del 

V tabeli 5 je prikazano, koliko učencev je izbralo določeno pot reševanja a) dela 
naloge.  

Tabela 5: Pot reševanja, ki so jo izbrali učenci pri a) delu 12. naloge. 

Razred Število 
učencev 

Delež 
učencev 

0…ni reševal 59 0,29 

1… pravilno iz            ali              17 0,08 

2…računanje z danimi podatki 52 0,25 

3…specifična teža žoge, gostota žoge 9 0,04 

4…napačen volumen 7 0,03 

5…teža žoge, teža žoge/2 24 0,12 

7…drugo 24 0,12 

8…vstavljanje podatkov v enačbo      ali 
     

12 0,06 

Skupaj 204 1,00 

Opazimo, da se 29 % učencev ni lotilo reševanja tega dela naloge, prav se ga 
je lotilo le 8 %. V razred 4 spadajo učenci, ki so sicer izbrali pravilno pot 
reševanja, a so pri računanju uporabili napačen volumen. Zato je v resnici več 
učencev, ki so se naloge pravilno lotili, skoraj 12 %. 

Največ, kar 25 % učencev, se je naloge lotilo tako, da so izračunali neko 
številko iz podatkov, danih v besedilu naloge. Dane številke so delili ali množili 
ter mislili, da so izračunali silo vzgona, ki deluje na žogo. 

V razred 3 spadajo učenci, ki so izračunali specifično težo žoge ali pa njeno 
gostoto ter so napisali, da je to enako sili vzgona na žogo. Teh učencev je bilo 
4 %. 

Razred 4 predstavlja učence, ki so pri računanju vzgona uporabili napačen 
volumen. To pomeni, da volumna žoge niso delili z dve, čeprav je le polovica 
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žoge potopljena v vodo, ali pa so ga celo dvakrat delili z dve. Tako je nalogo 
rešilo le 7 učencev od 204, kar predstavlja 3 % vseh učencev v vzorcu. Številka 
je nižja od pričakovane. Predmetna komisija za fiziko je v letnem poročilu za 
leto 2012 napisala, da je bilo iz razprave na moderaciji navodil za vrednotenje 
razvidno, da je veliko učencev pri računanju uporabilo napačen volumen in je to 
morebitni razlog za slabo reševanje te naloge [17]. Moja raziskava te trditve ni 
potrdila. Možno, da je prišlo do odstopanja zaradi premajhnega števila 
preizkusov, ki sem jih pregledala, ali premajhnega števila različnih šol, saj sem 
iz analize med drugim ugotovila, da se določene napake pri reševanju pojavljajo 
bolj pogosto v določenih šolah kot v drugih.   

Skoraj 12 % učencev je napisalo, da je sila vzgona na žogo kar enaka sili teže 
žoge ali pa so to vrednost še delili z dve, ker je polovica žoge potopljena v 
vodo. 

Zanimiva je tudi pot reševanja, ki so jo ubrali učenci, razvrščeni v 8. razred. Ti 

učenci so nalogo reševali s pomočjo enačbe      ali     , pri čemer so 

namesto   vstavili maso žoge (nekateri celo težo), namesto   ali   pa volumen. 
Najbrž je do tega prišlo zato, ker z   ali   ponavadi označujemo neko dolžino, ki 

je podana v metrih, decimetrih ipd. Volumen je bil v tej nalogi podan v    , kar 
se jim je očitno zdelo dovolj podobno. Enačbi so verjetno prepisali z obrazca, ki 
ga dobijo ob reševanju preizkusa na NPZ, saj tam piše, da tako izračunamo 
neko silo. Tako se je a) dela naloge lotilo 6 % vseh učencev v vzorcu. 
Predvidevam, da bi bila številka manjša, če bi bil volumen žoge podan v litrih, bi 
se pa pojavilo več napak zaradi pretvarjanja enot. 

V 7. razred sem razvrstila preizkuse, ki niso spadali v nobenega od prej naštetih 
razredov, a jih je bilo premalo, da bi jih ločila v več razredov. Tu najdemo 
preizkuse, iz katerih pot reševanja ni razvidna, pa tudi preizkuse, ki vsebujejo 
unikatne odgovore. Dva učenca sta npr. odgovorila, da je sila vzgona enaka 
kinetični sili. Kar nekaj izmed učencev v tem razredu je nalogo reševalo tako, da 
so najprej izračunali gostoto žoge, napisali gostoto vode in potem ti dve gostoti 
med sabo odšteli, kar naj bi po njihovem mnenju predstavljalo silo vzgona na 
žogo. Nekdo je namesto specifične teže vode vzel podatek za specifično toploto 

vode, t.j.            . Nekateri so napačno pretvorili maso v težo, delili volumen 
z dve, izračunali pravilen rezultat in le temu prišteli še težo žoge ali namesto 
vzgona izračunali silo roke, ki deluje na žogo in mislili, da je to sila vzgona. 
Enačbe, po katerih so ti učenci računali, so še             ,        in 

     
  
 

 

. Učencev v tem razredu je bilo 12 %. Poglejmo si primer preizkusa 

(slika 9), ki je bil glede postopka razvrščen v ta razred. 



25 
 

 

Slika 9: Vsebinsko prepisan primer reševanja 12. naloge, katere del a) spada v razred »drugo«. 

Učenec je izračunal povprečno specifično težo žoge, a si s tem ni pomagal. 

Potem je raje težo žoge delil z dve in dobil      . Iz tega je sklepal, da je sila 
vzgona enaka sili teže plus prej dobljenih      , torej je sila vzgona enaka      . 
To je poseben način razmišljanja, ki spada le v razred »drugo«. 

3.1.3.2 Številka a) del 

Nobene številke ni zapisalo 32 % učencev, 9 % je napisalo pravilno številko, kar 
59 % učencev pa je zapisalo napačno številko. Ob tem je treba povedati, da ni 
nujno, da so učenci, ki so napisali pravilno številko, tudi dobili točko, saj so se 
lahko zmotili pri uporabi enot. 

3.1.3.3 Enota a) del 

Na sliki 10 je graf, na katerem je prikazano, kolikšen delež učencev je poleg 
številke napisal določeno enoto. Katero enoto predstavlja določen razred, si 
lahko bralec pogleda v poglavju 3.1.2. 
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Slika 10: Graf prikazuje, kolikšen delež učencev je v končni odgovor a) dela 12. naloge zapisal 
določeno enoto. 

Enote ni zapisalo 32 % učencev, kar je skladno s podatki o odstotku učencev, ki 
niso prišli niti do številke.  

Pravilno enoto, torej newton, je napisala približno polovica vseh učencev iz 
vzorca, kar pa ne pomeni nujno, da je bil pravilen celotni rezultat. 

Učenci velikokrat zamenjujejo pojma masa in teža, zato sem pričakovala, da 

bodo namesto enote newton večkrat napisali    . Izkazalo se je, da je enoto     
uporabil le 1 % vseh učencev iz vzorca. 

Največ učencev, 9 %, je uporabilo enoto        oziroma vse možne 

kombinacije, torej       ,       ,       in podobno. To je pričakovano, saj 
je večina učencev izbrala tak postopek reševanja, da je računala z danimi 
podatki (masa in volumen) ali pa so računali povprečno gostoto žoge. Odstotki, 
izračunani pri izbiri poti reševanja naloge se vseeno ne skladajo popolnoma z 
odstotki, ki jih dobimo pri uporabi enot. Do tega pride zato, ker je veliko učencev 
izbralo napačen postopek reševanja, na koncu pa pripisalo pravilno enoto za 
silo, torej newton. 

Skoraj vsi učenci, ki so nalogo reševali, so uporabili neko enoto. Izmed teh, ki 
so nalogo reševali, je bilo le 4 % takih, ki poleg številke niso napisali nobenih 
enot. Torej učenci vedo, da je uporaba enot pomembna, le ne znajo jih pravilno 
uporabljati. 

V 5. razredu so učenci, ki so uporabljali ostale enote, npr.  ,    3 ,    ,   , 

  2 ,    ter oznako  . Teh učencev je bilo 5 %. 

3.1.3.4 Postopek b) del 

Na sliki 11 je grafično prikazano, koliko učencev je izbralo določeno pot 
reševanja b) dela 12. naloge. Katero pot predstavlja določen razred, si lahko 
bralec pogleda v poglavju 3.1.2. 
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Slika 11: Graf prikazuje delež učencev, ki je izbral določen postopek reševanja b) dela 12. naloge. 

Tega dela naloge se je lotilo manj učencev kot a) dela naloge, kar je razumljivo, 
saj je drugi del naloge vezan na prvega. Dela b) se ni lotilo 41 % vseh učencev 
iz vzorca (dela a) le 29 %). 

Nekaj več kot 9 % učencev se je b) dela naloge lotilo pravilno, torej so najprej 
zapisali pogoj za ravnovesje sil, nato pa iz njega izračunali silo roke, ki deluje 
na žogo.  

Zanimivo je, da približno četrtina učencev meni, da je sila roke, ki deluje na 
žogo, kar nasprotno enaka sili vzgona, ki deluje na žogo. Iz tega sklepam, da 
vedo, v kateri smeri deluje sila vzgona. Silo teže žoge zanemarijo, morda zaradi 
površnosti. 

Slaba desetina učencev meni, da je sila roke, ki deluje na žogo, po velikosti 
enaka sili teže žoge. Ti učenci pri izračunu sploh ne upoštevajo sile vzgona, ki 
deluje na žogo, iz česar sklepam, da ne razumejo pojma vzgona. 

Podobno, kot pri a) delu naloge, je 6 % učencev poskusilo izračunati silo roke, 

ki deluje na žoge, s pomočjo enačb      ali     .  

Ostalih 10 % učencev je v razredu »drugo«. V tem razredu so učenci, katerih 
postopek reševanja ni razviden ali ne spada v nobenega od prej naštetih 
razredov. Kar nekaj teh učencev je silo, ki so jo izračunali v a) delu naloge delilo 
z dve, ker je polovica žoge potopljena v vodo, nekaj pa jih je (verjetno iz 
podobnega vzgiba) silo dobljeno pri delu a) celo množilo z dve. Nekateri so 
narobe zapisali pogoj za ravnovesje sil, računali nekaj nesmiselnega z danimi 
podatki ali napisali, da je ta sila potencialna. 

3.1.3.5 Številka b) del 

Kot prikazuje tabela 6, končne številke v odgovor ni zapisalo 44 % učencev, 
12 % je napisalo pravilno številko, 4 % učencev je dobilo pravilno številko iz 
napačnih podatkov, 47 % jih je zapisalo napačno številko. Spet velja, da učenci, 
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ki so napisali pravilno številko, morda niso dobili točke, saj so se lahko zmotili 
pri uporabi enot. 

Tabela 6: Tabela prikazuje, koliko učencev je zapisalo določeno številko v končni odgovor pri 
reševanju b) dela 12. naloge. 

Razred Število 
učencev 

Delež 
učencev 

Ni računal 89 0,44 

Pravilna številka 

(    ) 

12 0,06 

Pravilna številka iz 
napačnih podatkov 

8 0,04 

Napačna številka 95 0,47 

Skupaj 204 1,00 

 

3.1.3.6 Enota b) del 

Na sliki 12 je grafično prikazano, koliko učencev je poleg številke napisalo 
določeno enoto. 

 

Slika 12: Prikaz deleža učencev, ki je pri reševanju b) dela 12. naloge uporabil določeno enoto. 

Enote ni zapisalo 44 % učencev, kar je skladno s podatki o odstotku učencev, ki 
niso dobili številčnega rezultata.  

Pravilno enoto, torej newton, je napisala skoraj polovica vseh učencev iz 
vzorca, kar pa ne pomeni nujno, da je bil pravilen celotni rezultat. 

Enoto    je uporabilo 6 učencev od 204, kar predstavlja 3 % vseh učencev iz 
vzorca. V tem delu naloge je torej nekaj več učencev kot v a) delu naloge 

uporabilo enoto    . 

Za razliko od prvega dela naloga, kjer je enoto        oziroma vse možne 
kombinacije uporabilo največ, 9 % vseh učencev, je v b) delu naloge to enoto 
uporabilo le 7 učencev od 204, kaj predstavlja 3 % vseh učencev iz vzorca. Iz 
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tega vidimo, da učenci, ki so računali nekaj nesmiselnega iz danih podatkov, ne 
razumejo ne pojma »vzgon«, ne pojma »sila«, niti ne poznajo pomena enot. 
Čeprav se učenec zmoti, menim, da je bolje, da se zmoti pri obeh delih naloge 
na enak način, saj to pomeni, da vseeno uporablja nek sistem. Tak učenec se 
bo lažje naučil pravilnega sistema, kot pa učenec, ki se ne zna držati pravil, pa 
četudi napačnih. 

Ponovno so skoraj vsi učenci, ki so v tem delu naloge izračunali rezultat, 
uporabili neko enoto. Enote ni uporabil le en učenec izmed vseh 115 učencev, 
ki so v b) delu naloge izračunali tak ali drugačen rezultat. 

V 5. razredu so učenci, ki so uporabljali ostale enote, npr.  ,    3 ,    ,   , 

  2 ,    ter oznako  . Teh učencev je bilo manj kot v a) delu naloge, le 2 %. 
Manj jih je verjetno zato, ker se kar nekaj učencev drugega dela naloge sploh ni 
lotilo. 

3.1.3.7 Skica 

V raziskovanje sem vključila še eno kategorijo – uporaba skice. Pregledala 
sem, ali so si učenci pri reševanju naloge pomagali s skico ali ne ter ali je bila 
narisana skica pravilna. Rezultati so zbrani v tabeli 7. 

Tabela 7: Tabela prikazuje, koliko učencev si je pri reševanju 12. naloge pomagalo s skico. 

Razred Število 
učencev 

Delež 
učencev 

Ni skice 174 0,85 

Pravilna skica 3 0,015 

Nepopolna 
skica 

27 0,135 

Skupaj 204 1,00 

 

Vidimo, da si več kot 85 % učencev pri reševanju naloge ni pomagalo s skico. 
Ostalih 15 % učencev iz vzorca je skico sicer narisalo, a je bilo 90 % narisanih 
skic nepopolnih ali napačnih. To pomeni, da je bila katera od treh sil, ki delujejo 
na žogo izpuščena ali napačno usmerjena. Veliko učencev narisanih sil ni 
poimenovalo in je zato napisalo napačen ravnovesni pogoj. Zaskrbljujoče je, da 
je od vseh učencev iz vzorca uspelo narisati pravilno skico le trem. Iz tega lahko 
sklepamo, da se učenci ne zavedajo pomena skic pri reševanju fizikalnih nalog. 

Od učencev, ki so pravilno narisali skico, sta dva dosegla 2 točki od treh, en 
učenec pa je dosegel vse točke. V povprečju je vsak dobil 2,3 točke. 

Učenci, ki so narisali nepopolno skico, so v povprečju dosegli 0,48 točke, 
učenci, ki pa si skice sploh niso narisali, so v povprečju dosegli 0,19 točke od 
treh možnih. Iz teh podatkov sklepam, da je skica učencem v veliko pomoč, 
četudi ni popolnoma pravilna. 
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Menimo, da bi ob pravilni skici veliko več učencev uspešno rešilo vsaj b) del 
naloge.  

Med pregledovanjem preizkusov je bilo opaziti tudi, da je to, ali učenec skico 
nariše ali ne, v veliki meri odvisno od šole, ki jo obiskuje. Učenci, ki so skico 
narisali, imajo v večini primerov enak začetek kode, kar pomeni, da prihajajo iz 
iste šole. To pomeni, da lahko učitelj z ustreznim pristopom vpliva na to, ali si 
bodo učenci pri reševanju nalog pomagali s skico. Kot je pokazala analiza, je 
skica učencem v veliko pomoč pri reševanju nalog, zato bi vsi učitelji morali dati 
risanju skic večji pomen. 

3.1.3.8 Ocenjevanje 

Med pregledovanjem rešenih preizkusov smo zabeležili tudi, koliko točk so 
dobili učenci za 12. nalogo od svojega ocenjevalca in s koliko točkami bi nalogo 
ocenila jaz. V 95 % primerih bi učencem dali enako število točk. Poglejmo si 
nekaj primerov (slika 13, 14 in 15), kjer prihaja do razhajanj.  

Primer 1: 

 

Slika 13: Vsebinsko prepisan primer preizkusa, pri katerem se število dobljenih točk od 
ocenjevalca in število točk, ki bi učencu dali mi, razlikuje. 

V primeru na sliki 13 postopek reševanja za a) del ni razviden, rezultat je 
napačen. V drugem delu učenec odgovori, da je sila roke, ki deluje na žogo, 
nasprotno enaka sili iz a) primera, torej sili vzgona na žogo. To seveda ni res. 
Ker pa je številska vrednost (po naključju?) pravilna, je učenec za ta odgovor 
dobil kar 2 točki. Velika verjetnost je, da je učenec dobljeno vrednost le prepisal 
in dopisal zraven edini stavek, ki se ga je v tistem trenutku spomnil od pouka. 
Najbrž ocenjevalec med branjem navodil za vrednotenje ali med samim 
vrednotenjem ni preveč pozorno razmišljal, saj v tem primeru učenec ne bi smel 
dobiti nič točk. 
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Primer 2: 

 

Slika 14: Vsebinsko prepisan primer preizkusa, pri katerem se število dobljenih točk od 
ocenjevalca in število točk, ki bi učencu dali mi, razlikuje. 

 

V primeru na sliki 14 je učenec računal silo vzgona iz enačbe     . Iz 
zapisanih enot sklepam, da je želel napisati enačbo za tlak, a se je tudi pri tem 

zmotil, čeprav ima pravilno enačbo zapisano v obrazcih. Namesto   je vstavil 

težo žoge, namesto  , ki označuje površino, pa je vstavil volumen žoge. Dobil je 
»tlak« 20 Pa, v odgovor pa je zapisal 20 N. Ocenjevalec mu je po dodatnem 
premisleku dal točko, čeprav si je po mojem mnenju ne zasluži. Iz zapisanega 
je razvidno, da ne razume osnovne definicije vzgona, kar naloga preverja. 
Poleg tega pa ne loči med površino in prostornino in ne zna pretvarjati enot.  

Obstajajo tudi primeri, ko bi si učenec zaslužil več točk, kot jih je dobil (slika 15). 
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Primer 3: 

 

Slika 15: Vsebinsko prepisan primer preizkusa, pri katerem se število dobljenih točk od 
ocenjevalca in število točk, ki bi učencu dali mi, razlikuje. 

Učenec je v a) delu pri računanju uporabil celoten volumen žoge, zato je dobil 
silo vzgona dvakrat večjo. S tem rezultatom je v b) delu naloge po pravilnem 
postopku izračunal silo roke, ki deluje na žogo in dobil rezultat, ki je glede na 
njegove začetne podatke pravilen. Dobil je le eno točko, sama pa menim, da bi 
si zaslužil dve. V tem primeru je prav, da učenec ni dobil rezultata 15 N, kot piše 
v navodilih, saj je imel izračunano drugačno silo vzgona. 

Glede ocenjevanja lahko primerjamo ta primer in primer preizkusa na sliki 9 v 
poglavju 3.1.3.1. Postopek reševanja b) dela naloge je podoben, le da en 
učenec dobi 1 točko, drug pa 2, kar ni objektivno. Menimo, da je nemogoče 
doseči popolnoma objektivno ocenjevanje pri strukturiranih nalogah, bi se pa 
dalo dopolniti navodila za vrednotenje, da bi se izognili takim nejasnostim.  

3.2 Analiza 13. naloge 

3.2.1 Naloga 

Besedilo naloge (slika 8) 

Vesna sedi na stolu na dva različna načina, kakor kažeta sliki 1 in 2. Površina 
stične ploskve s tlemi pod vsako nogo stola je 1 cm². 

a) Vesna tehta skupaj s stolom 500 N. Kolikšen tlak povzroča Vesna s 
stolom na sliki 1 pod vsako nogo stola? 
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b) Na sliki 2 se Vesna guga s stolom tako, da je le ena od nog v stiku s 
tlemi. Kolikšen tlak povzroča Vesna s stolom pod to nogo? 

Rešitev in vrednotenje 

V tabeli 8 so prikazani pravilni odgovori in število točk za posamezen del 
naloge. 

Tabela 8: Rešitev in vrednotenje naloge 13 iz NPZ za fiziko, redni rok 2012 [20]. 

Naloga Točke Odgovor Dodatna navodila 

13.1 a) 1 1,25 MPa (v katerikoli enoti za tlak, 
npr.; 12,5 bar ali 125 N/cm²) 

 

13.2 

 

b) 1 

 

Eden od: 

 5 MPa (v katerikoli enoti za 
tlak, npr.: 50 bar ali 

500 N/cm²). 

 Tlak je (vsaj) 4 krat večji. 

Učenec dobi točko 13.2 
tudi, če množi s 4 

napačni tlak iz 13.1. 

Skupaj 2   

 

Vsebinsko področje 

Naloga spada v področje »Tlak in vzgon«. 

Cilji 

Oba dela naloge preverjata cilj: »Učenec izračuna tlak iz sile in ploskve in zna 

uporabiti zapis      .« 

Taksonomska stopnja 

Oba dela naloge spadata v drugo taksonomsko stopnjo, torej razumevanje in 
uporabo. 

Tip naloge 

Oba dela naloge spadata med naloge s kratkim odgovorom. 

3.2.2 Razredi 

V tem poglavju je predstavljena tabela oblikovanih razredov za 13. nalogo iz 
nacionalnega preverjanja znanja iz fizike, ki so ga učenci pisali na rednem roku 
v letu 2012. Razrede sem oblikovala na enak način, kot je zapisano v poglavju 
3.1.2. 
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Glede na odgovore, ki so se pojavljali, sem oblikovala razrede, ki sem jih 
razvrstila v več kategorij. Ločila sem a) in b) del naloge. Za vsak del naloge sem 
razrede razvrstila v naslednje kategorije:  

 postopek oziroma način reševanja, 

 številka, 

 enota. 

V vsaki kategoriji sem z ustreznimi številkami označila razrede, kot je prikazano 
na seznamu:  

Del a) 13. naloge 

POSTOPEK 

 0…ni reševal, 

 1…pravilno iz        , 

 2…pravilno iz        , 

 3…napačno obrnjene kombinacije enačbe      , 

 4…ni razvidno, 

 5…drugo. 

ŠTEVILKA 

 0…ni računal, 

 1…pravilna številka (1.25, 12.5, 125), 

 2…pravilno, deljenje    s 4, 

 3…napačna površina, ni delil s 4 zaradi 4 nog, 

 4…napačna pretvorba enot, 

 5…računska napaka, 

 7…ni razvidno, drugo, 

 8…2-krat delil s 4, 

 9…pravilna številka z napačno enoto tlaka. 

ENOTA 

 0…ni računal, 

 1…katerakoli enota za tlak, 

 2…   , 

 3…   , 
 4…brez, 

 5…drugo. 
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Del b) 13. naloge 

POSTOPEK 

 0…ni reševal, 

 1…pravilno iz        , 

 2…pravilno iz        , 
 3…napačno obrnjene kombinacije enačbe      , 

 4…ni razvidno, 

 5…deljenje s 4 namesto množenje s 4, 

 6…drugo, 

 7…deljenje z 2. 

ŠTEVILKA 

 0…ni računal, 

 1…pravilna številka (5, 50, 500), 

 2…pravilno, množenje    s 4, 

 3…napačna površina, 

 4…napačna pretvorba enot, 

 5…računska napaka, 

 6…deljenje s 4 namesto množenje s 4, 

 7…ni razvidno, drugo, 

 9…pravilna številka z napačno enoto tlaka, 

 10…250 nečesa (deljenje z 2). 

ENOTA 

 0…ni računal, 

 1…katerakoli enota za tlak, 

 2…   , 

 3…   , 
 4…brez, 

 5…drugo.  

3.2.3 Analiza in ugotovitve 

Prvi del naloge spada v naloge nad modrim območjem, drugi del naloge pa v 
modro območje. Tudi moji rezultati pokažejo, da so učenci iz vzorca nalogo 13 
reševali slabo. Vse možne točke, torej 2, je doseglo 20 % učencev, eno točko 
16 % učencev in nič točk 64 % vseh učencev iz vzorca. Poglejmo, katere 
napake so se pojavljale najpogosteje. 
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3.2.3.1 POSTOPEK a) DEL 

Tabela 9 prikazuje, koliko učencev je izbralo določen način reševanja naloge. 

Tabela 9: Tabela prikazuje, koliko učencev je izbralo določen postopek pri reševanju a) dela 13. 
naloge. 

Razred Število 
učencev 

Delež 
učencev 

0…ni reševal 50 0,13 

1…prav iz         262 0,66 

2…prav iz  
 
   

 
   4 0,01 

3…narobe obrnjene kombinacije enačbe 

      

3 0,01 

4…ni razvidno 64 0,16 

5…drugo 11 0,03 

Skupaj 394 1,00 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da 13 % učencev iz vzorca naloge 13 ni reševalo.  

Večina, 66 % učencev, se je naloge lotila pravilno, preko enačbe      . 
Zanimivo je, da je kljub temu le 21 % učencev prišlo do pravilnega rezultata 
tega dela naloge. 

V razred 2 sem uvrstila učence, ki so najprej izračunali tlak v b) primeru in iz 
tega rezultata sklepali, kolikšen tlak je pod vsako nogo stola v a) primeru. Teh 
učencev ni bilo veliko. Izmed 394 učencev iz vzorca so to pot ubrali le štirje. 

Pogosto imajo učenci težave s pomnjenjem in preoblikovanjem enačb, zato 
sem ustvarila razred 3, v katerega sem razvrstila take učence. V ta razred 
spadajo le trije učenci, kar predstavlja slab odstotek vseh učencev iz vzorca. 
Pričakovala sem jih več. Najbrž je k nizki številki uvrščenih učencev v ta razred 
pripomoglo to, da imajo enačbo zapisano v obrazcu, ki ga dobijo ob reševanju 
nacionalnega preverjanja znanja. Ker je naloga zahtevala izračun tlaka, enačbe 
ni bilo treba preoblikovati, kar je učencem še dodano olajšalo nalogo. 

V četrti razred so uvrščeni učenci, katerih postopek reševanja ni razviden. Takih 
preizkusov je bilo 16 %. Največkrat postopek ni jasno razviden zaradi 

neuporabe enot. Učenec, ki je računal brez enot, je napisal »            «. 
Iz tega ne moremo vedeti, ali je številko 500 delil s površino ali s številom nog 
stola. Če bi bil dan podatek za površino stične ploskve s tlemi pod vsako nogo 

različen od      , bi odgovore lažje razvrstila v različne razrede in s tem 
kvalitetnejše analizirala reševanje 13. naloge. V ta razred spadajo tudi učenci, ki 
so nalogo reševali na meni nerazumljiv način, kot je prikazano na sliki 16.  
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Slika 16: Vsebinsko prepisan primer preizkusa, v katerem postopek reševanja 13. naloge ni 
razviden. 

V 5. razred sem uvrstila učence, ki so nalogo reševali po napačnem postopku in 
je postopek reševanja razviden. Tako sem ugotovila, da je nekaj učencev 

reševalo nalogo s pomočjo enačbe      , ki je seveda napačna. Namesto 
volumna so vstavili kar površino in prišli do rezultata. En učenec se je naloge 

lotil s pomočjo enačbe     , a ni popolnoma jasno razvidno, katere podatke 
je vstavljal v katero spremenljivko. Nekateri učenci v tem razredu so silo teže 
delili s številom nog stola, nekateri pa so podatek o sili množili s štiri, namesto 
da bi ga delili s štiri. 

3.2.3.2 ŠTEVILKA a) DEL 

V tabeli 10 je prikazano, koliko učencev je dobilo pravilno številko in koliko 
učencev napačno številko ter na kakšen način so do nje prišli.  

Tabela 10: Tabela prikazuje, koliko učencev je izračunalo pravilno ali napačno številko in na 
kakšen način so to številko dobili. 

Razred Število 
učencev 

Delež 
učencev 

0…ni računal 63 0,16 

1…pravilni rezultat (1.25, 12.5, 125) 179 0,45 

2…pravilno, deljenje  b  s 4 3 0,01 

3…napačna površina, ni delil s 4 zaradi 4 nog 42 0,11 

4…napačna pretvorba enot 19 0,05 

5…računska napaka 7 0,02 

7…ni razvidno, drugo 16 0,04 

8…2 krat deli s 4 15 0,04 

9…pravilna številka z napačno enoto tlaka 50 0,13 

Skupaj 394 1,00 
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Podatki iz tabele 10 so zaradi nazornosti prikazani še grafično (slika 17). 
Pomen razredov lahko razberemo iz tabele 10 ali iz seznama v poglavju 3.2.2. 

 

Slika 17: Graf prikazuje, kolikšen delež učencev je izračunal pravilno ali napačno številko in na 
kakšen način je dobil rezultat. 

Nobene številke ni zapisalo 16 % vseh učencev iz vzorca. To je razumljivo, saj 
je poleg 13 % učencev, ki se naloge sploh niso lotili, med potjo do rešitve 
odnehalo še nekaj učencev. 

Zelo veliko, kar 45 % vseh učencev iz vzorca, je prišlo do pravilne številke. To 
ne pomeni, da je bil celoten rezultat pravilen, saj je le 46 % učencev, ki so 
napisali pravilno številko, napisalo v končni rezultat tudi pravilno enoto. 

Slabih 11 % učencev v rezultat ni zapisalo pravilne številke, ker so med 
računanjem uporabili napačno površino, torej niso upoštevali dejstva, da stol 
stoji na štirih nogah. 

Enot v nalogi sicer ni bilo treba nujno pretvarjati, a so se nekateri učenci vseeno 
odločili za ta korak. V četrti razred spadajo učenci, ki so se pri pretvarjanju enot 
zmotili. Teh je 5 %. V resnici je takih učencev več, saj je nekaj učencev 
uporabilo napačno površino, poleg tega pa še napačno pretvorilo enote. Take 
učence sem razvrstila v razred, kjer so učenci, ki so uporabili napačno površino, 
saj je to ključni del naloge 13. 

Le slaba 2 %  učencev sta pri reševanju naloge naredila računsko napako. Ti 
učenci spadajo v peti razred. Pričakovala sem več računskih napak, a so bile 
številke očitno dovolj »lahke«, da do večjega števila napak ni prišlo. 

V osmem razredu so učenci, ki so silo 500 N dvakrat delili s 4. Teh je 15 od 
394, torej 4 % vseh učencev iz vzorca. Najbrž so učenci prvič silo 500 N delili s 
štiri, ker so upoštevali, da se sila razdeli po celotni površini, ki je v stiku s tlemi, 
drugič pa so delili s štiri še zaradi števila nog stola. To je le moje predvidevanje, 
ki bi ga z večjo gotovostjo lahko potrdila, če bi bil dani podatek za površino 
stične ploskve stola različen od 1 cm². Zanimivo je tudi, da več kot tretjina 
učencev, bolj natančno 38 % učencev iz razreda 8 pripada isti šoli. 
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Skoraj 13 % učencev je preko raznih računov dobilo pravilno številko, ki pa so ji 
pripisali napačno enoto za tlak. To pomeni, da je učenec največkrat računal po 
pravilnem postopku, potem pa je namesto enot, ki jih je med računanjem 
uporabil, napisal neko enoto, za katero je bil prepričan, da se uporablja za tlak. 
Te učence sem razvrstila v deveti razred. Na sliki 18 je primer preizkusa 
učenca, ki je v tem razredu. 

 

Slika 18: Vsebinsko prepisan primer preizkusa, v katerem je učenec v rezultat zapisal napačno 
enoto tlaka, kljub sicer pravilnemu izračunu. 

To potrdi mojo ugotovitev pri 12. nalogi, da se učenci ne zavedajo pomena enot 
in ne znajo z njimi računati. Vedo pa, da določeno količino izražamo v nekih 
določenih enotah. 

V sedmi razred spadajo učenci, ki jih nisem mogla uvrstiti v noben drug razred, 
zato je razred poimenovan »drugo«. Nekateri so izračunan pravilni rezultat 
množili še s 4, namesto s silo računali z maso ali uporabili križni račun. V ta 
razred spadajo tudi učenci, pri katerih ni razvidno, kako so prišli do napačne 
številke. V nekaterih primerih postopek ni napisan, v nekaterih pa je le ta 
nejasen.  

3.2.3.3 ENOTA a) DEL 

Na sliki 19 je prikazano, katere enote so učenci uporabljali pri zapisu rezultata 
naloge 13. 
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Slika 19: Graf prikazuje, kolikšen delež učencev je v končni rezultat a) dela naloge 13 zapisal 
določeno enoto. 

Nobene številke ni zapisalo 16 % učencev iz vzorca, zato je logično, da teh 
16 % učencev v končni odgovor ni zapisalo nobene enote. To so učenci, ki 
naloge sploh niso reševali, ali pa so zapisali le začetno enačbo. 

Skoraj polovica učencev je uporabila neko enoto za tlak. To je lahko      ,   , 
    in podobno. Ta podatek je zelo spodbuden, saj učenci vedo vsaj to, v 
katerih enotah izražamo tlak. 

Pogosto se pojavlja, da učenci enačijo pojem tlaka s silo. To se je pokazalo tudi 
v uporabi enot, saj je več kot petina učencev uporabila enoto newton.  

Nekaj učencev je uporabilo tudi enoto   . To enoto so mogoče uporabili zato, ker 
so razmišljali, s kolikšno močjo pritiska stol na tla, enota za moč pa je     .  

Nobene enote ni poleg tistih 16 % učencev, ki niso napisali nobene številke, 
uporabilo še 8 % tistih učencev iz vzorca, ki so se sicer dokopali do neke 
končne številke. To je več kot pri 12. nalogi, kjer enote pri a) delu ni uporabilo 
4 % učencev, pri b) delu pa 0,5 % učencev. 

Druge enote, ki so se pojavile med odgovori so     ,     ,    ,   ,      , 

   ,       ,      in   . Pojavili sta se tudi oznaki   in mala črka  . 

3.2.3.4 POSTOPEK b) DEL 

Tabela 11 prikazuje, koliko učencev je izbralo določen način reševanja drugega 
dela 13. naloge. 
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Tabela 11: Tabela prikazuje, koliko učencev je izbralo določen način reševanja b) dela naloge 13. 

Razred Število 
učencev 

Delež 
učencev 

0…ni reševal 79 0,20 

1…prav iz       169 0,43 

2…prav iz  
 
     17 0,04 

3…napačno obrnjene kombinacije enačbe 

      

1 0,00 

4…ni razvidno 108 0,27 

5…deljenje s 4 namesto množenje s 4 5 0,01 

6…drugo 9 0,02 

7…deljenje z 2 6 0,02 

Skupaj 394 1,00 

 

Opazimo, da 20 % učencev ni reševalo b) dela naloge, kar je 7 % več kot pri a) 
delu. Najbrž so učenci med reševanjem ugotovili, da je naloga za njih preveč 
težavna in so zato odnehali z reševanjem. 

Večina učencev se je drugega dela naloge lotila tako kot prvega dela, torej s 

pomočjo enačbe      .  

Le 4 % učencev iz vzorca se je naloge lotilo tako, da so sklepali na rešitev s 
pomočjo izračuna v prvem delu naloge. Učencev, ki so reševali na tak način, je 
po vsej verjetnosti več. Iz tabele razberemo, da v več kot 27 % primerov 
postopek reševanja ni bil razviden. Predvidevam, da je veliko učencev, ki 
postopka reševanja ni izrecno zapisalo, reševalo nalogo tako, da so tlak iz 
prvega dela naloge množili z ustrezno številko zaradi spremembe površine in bi 
jih zato lahko razvrstila v razred s številko 2. Ker postopek reševanja ni 
razviden, tega ne morem storiti. 

Učenci iz razreda 5 so silo 500 N delili s štiri, namesto da bi jo množili s štiri. To 
pomeni, da vedo, da je velikost tlaka odvisna od površine, a ne razumejo, na 
kakšen način sta ti dve količini povezani. Učencev v tem razredu ni veliko, malo 
več kot 1 % vseh učencev iz vzorca. 

Opazila sem tudi, da je nekaj učencev (2 %) silo 500 N delilo z dve. Razlog za 
tako razmišljanje sem našla v skici, ki je bila podana v nalogi. Površen pogled 
na sliko v nalogi daje vtis, da se Vesna guga tako, da sta v stiku s tlemi dve 
nogi stola (slika 8). Poleg tega učenci iz izkušenj vedo, da se je skoraj 
nemogoče gugati na eni nogi stola, zato so nalogo naredili bolj »življenjsko«. 
Sicer je v besedilu naloge jasno napisano, na kakšen način se guga Vesna, a 
če imajo učenci na voljo poleg besedila še skico, se bodo očitno raje bolj opirali 
na skico, kot pa na besedilo. Da je skica pri reševanju naloge učencem v veliko 
pomoč, sem pokazala že pri nalogi 12. Pri nalogi 13 je nekatere učence skica 
očitno zavedla, vsekakor pa lahko iz opaženega sklepamo, da ima skica velik 
vpliv na učenčevo uspešnost pri reševanju nalog. 
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V šesti razred, poimenovan »drugo«, sem razvrstila učence, ki so b) del naloge 
13 reševali tako, da so silo 500 N množili ali delili s 3, silo 500 N množili s 4 
(22 % učencev tega razreda), izračunan tlak iz a) dela množili s 3, uporabili 
križni račun ali kak drug nerazumljiv postopek. Teh učencev je devet, kar 
predstavlja dobra 2 % vseh učencev iz vzorca. 

3.2.3.5 ŠTEVILKA b) DEL 

V tabeli 12 je prikazano, koliko učencev je dobilo pravilno številko in koliko 
učencev napačno številko ter na kakšen način so do nje prišli.  

Tabela 12: Tabela prikazuje, koliko učencev je pri reševanju b) dela 13. naloge dobilo določeno 
številko in na kakšen način. 

Razred Število 
učencev 

Delež 
učencev 

0…ni računal 80 0,20 

1…pravilni rezultat (5, 50, 500) 153 0,39 

2…pravilno, množenje  
 
 s 4 37 0,09 

3…napačna površina 15 0,04 

4…napačna pretvorba enot 12 0,03 

5…računska napaka 1 0,00 

6…deljenje s 4 namesto množenje s 4 7 0,02 

7…ni razvidno, drugo 33 0,08 

9…pravilna številka z napačno enoto tlaka 45 0,11 

10…250 nečesa (deljenje z 2) 11 0,03 

Skupaj 394 1,00 

 

Petina učencev b) dela naloge 13 sploh ni reševala, zato v končni odgovor ni 
zapisala nobene številke. 

Dve petini učencev sta dobili v rezultatu b) dela naloge pravo številko tako, da 

sta podatke vstavili v enačbo      . Ni nujno, da je bil celoten rezultat 
pravilen, saj so se učenci lahko zmotili pri uporabljeni enoti. 

Skoraj desetina učencev je dobila pravilno številko tako, da so jo izračunali s 
sklepanjem iz rezultata pri a) delu naloge. 

Napačno površino je uporabilo le 4 % vseh učencev iz vzorca, kar je manj kot 
pri a) delu naloge, kjer je napačno površino uporabilo 11 % učencev. Najbrž je 
do tega prišlo zato, ker je v podatkih podana površina ene stične ploskve. V b) 
delu naloge lahko učenci dani podatek le vstavijo v enačbo, pri a) delu naloge 
pa morajo površino še množiti s štiri, zaradi števila nog stola, ki so v stiku s 
tlemi. 

Enote je narobe pretvorilo 3 % vseh učencev iz vzorca, medtem ko je v a) delu 
enote narobe pretvorilo 5 % učencev. Delež učencev, ki so naredili to napako, 
se je najbrž zmanjšal le zato, ker je b) del naloge reševalo manj učencev kot a) 
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del. Podobno lahko sklepamo o tem, zakaj se je zmanjšal delež učencev, ki so 
med reševanjem naredili računsko napako. 

Učenci, ki so dobili številko na katerega od načinov, ki glede na način reševanja 
spada v razred »drugo« in učenci, ki so številko dobili po postopku, ki ni 
razviden, spadajo v razred 7. Teh je 8 % vseh učencev iz vzorca. 

Že pri analizi a) dela naloge sem ugotovila, da je več kot osmina učencev iz 
vzorca izračunala pravilno številko, a je zraven napisala napačno enoto za tlak. 
Pri b) delu je takih učencev malenkost manj, najbrž zato, ker se niso vsi lotili 
drugega dela naloge.  

3.2.3.6 ENOTA b) DEL 

Na sliki 20 je prikazano, katere enote so učenci uporabljali pri zapisu rezultata 
drugega dela naloge 13. 

 

Slika 20: Graf prikazuje, kolikšen delež učencev je v končni odgovor b) dela 13. naloge zapisal 
določeno enoto. 

Že na prvi pogled opazimo, da ima graf zelo podobno obliko kot graf pri a) delu 
naloge. To je pričakovano, saj to pomeni, da so učenci uporabili enake enote 
tako pri a) delu naloge kot pri b) delu. 

Deleži učencev, ki so v rezultat zapisali neko enoto, so skoraj identični v a) in b) 
delu naloge, zato si lahko bralec podrobnejšo analizo prebere v poglavju 
3.2.3.3. 

Lahko pa primerjamo uporabo enot pri 12. nalogi in pri 13. nalogi.  Opazila sem, 
da je 64 % učencev, ki je v a) delu naloge 12 uporabilo pravilne enote, tudi v a) 
delu naloge 13 uporabilo pravilne enote. Velja tudi obratno, 64 % učencev, ki je 
v a) delu 13. naloge uporabilo pravilne enote, je tudi v a) delu 12. naloge 
uporabilo pravilne enote. 
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3.2.3.7 Ocenjevanje 

Med pregledovanjem rešenih preizkusov sem zabeležila, koliko točk so dobili 
učenci za 13. nalogo od ocenjevalca in s koliko točkami bi nalogo ocenila jaz. V 
94 % primerih bi učencem dali enako število točk, kar je zelo visoko ujemanje. 
Poglejmo si nekaj primerov (slika 21, 22 in 23), kjer prihaja do razhajanj.  

Primer 1: 

 

Slika 21: Vsebinsko prepisan primer preizkusa, pri katerem se število dobljenih točk od 
ocenjevalca in število točk, ki bi učencu dali mi, razlikuje. 

Učenec je v primeru na sliki 21 tlak v obeh delih naloge 13 računal po pravilnem 
postopku. Iz tega, kolikšno površino je vstavil v enačbo v a) in b) primeru 
sklepamo, da dobro razume odvisnost tlaka od sile in površine. V obeh delih se 

je zmotil pri pretvarjanju enot, saj je menil, da je               , kar ne drži 

(pravilno je              ). Ocenjevalec je to znanje ocenil z nič točkami, jaz 
pa bi ga ocenila z eno, saj menim, da se učenca ne sme dvakrat kaznovati za 
isto napako. 
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Primer 2: 

 

Slika 22: Vsebinsko prepisan primer preizkusa, pri katerem se število dobljenih točk od 
ocenjevalca in število točk, ki bi učencu dali mi, razlikuje. 

Podoben, a vseeno bistveno drugačen je primer na sliki 22. Tu učenec deli silo 
500 N s štiri, nato pa dobljeno silo deli s površino 1 cm². Če ne bi naredil 
računske napake, bi dobil pravilno številko. V drugem delu naloge je tlak iz a) 
primera množil s štiri, kar je tudi pravilno. Napačno je, da v nobenem delu 
naloge učenec rezultata ni zapisal z enoto. V navodilih za vrednotenje piše, da 
učenec dobi točko, če tlak iz a) dela naloge množi s štiri, četudi v pravem delu 
naloge tlak ni pravilno izračunan. V tem primeru pa učenec v a) delu naloge ni 
izračunal tlaka, ampak le neko številko, zato menim, da si dobljene točke v delu 
b) ne zasluži. 

Primer 3: 

V primerih na sliki 21 in sliki 22 se je bilo težko odločiti ali dati točko ali ne, saj 
sta učenca v obeh primerih pokazala razumevanje odvisnosti tlaka od površine 
in sile. V primeru na sliki 23 je jasno, da učenec te odvisnosti ne razume 
popolnoma. Število točk, ki jih je dobil učenec od ocenjevalca in število točk, ki 
bi učencu dala jaz, se sicer ujema, razlikuje pa se razlog, zakaj bi učenec točko 
dobil. 
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Slika 23: Vsebinsko prepisan primer preizkusa, pri katerem se število dobljenih točk od 
ocenjevalca in število točk, ki bi učencu dali mi, razlikuje. 

Učenec je v a) delu naloge pravilno izračunal tlak pod vsako nogo stola, nato pa 
je dobljeno vrednost še enkrat delil s 4. Ocenjevalec ni upošteval zadnjega 
odgovora, ki je napačen, ampak vmesnega, zato je odgovor ocenil z eno točko. 
Kot je razvidno iz analize, je 15 učencev nalogo reševalo na tak način, a je le ta 
učenec dobil točko. Iz tega sklepam, da se moje mnenje o vrednotenju takega 
odgovora sklada z večino mnenj ostalih ocenjevalcev. Zanimivo je tudi, da 
učenec dobi pravo razmerje tlakov pri a) in b) delu naloge, saj je izračunani tlak 
pri b) delu štirikrat večji od tlaka, izračunanega pri a) delu naloge. Za ta del bi 
po mojem mnenju učenec moral dobiti eno točko.  

V nekaterih ostalih primerih, pri katerih se moje vrednotenje razlikuje od 
vrednotenja ocenjevalca se zgodi tudi to, da učenec dobi točko zato, ker je 
razmerje tlakov pri a) in b) delu naloge 1:4, čeprav je jasno, da učenec tlaka v 
b) primeru ni dobil tako, da je tlak iz a) primera množil s 4, ampak na drug, 
popolnoma napačen način. V takih primerih je jasno, da ocenjevalci niso 
vrednotili preizkusa v skladu z navodili. 

V kar nekaj primerih se je zgodilo tudi to, da ocenjevalec ni opazil računske 
napake in je rezultat štel kot pravilen. Po drugi strani je bilo tudi nekaj primerov, 
ko je učenec a) del izračunal narobe, b) del pa neodvisno od prvega dela 
izračunal prav, a ocenjevalec tega ni opazil in je b) del naloge ocenil z nič 
točkami. 
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4. Zaključek 

V magistrskem delu so povzete analize nalog s področja vzgona in tlaka, ki jih 
je opravila predmetna komisija za fiziko. Poudarek magistrskega dela je na 
podrobni analizi dveh nalog iz omenjenih vsebin, ki sta bili vključeni v 
nacionalno preverjanje znanja iz fizike v rednem roku leta 2012. 

Iz analize letnih poročil je razvidno, da večina nalog s področja vzgona in tlaka 
spada v modro območje ali območje nad modrim. To kaže, da ima večina 
učencev težave pri razumevanju omenjenih vsebin in posledično težave pri 
reševanju nalog. Poleg tega ima celotna populacija težave pri reševanju 
strukturiranih problemov in pri pravilni uporabi enot. 

To je potrdila tudi podrobna analiza dveh izbranih nalog, s katero sem želela 
ugotoviti razloge za tako majhno število doseženih točk. Nalogo 12, ki v celoti 
spada v naloge nad modrim območjem, je popolnoma pravilno rešilo le 5 % 
učencev iz vzorca, nič točk je dobilo kar 87 % učencev.  Računanja vzgona, ki 
deluje na žogo, se je pravilno lotilo le 8 % učencev, a še ti niso vsi prišli do 
pravilnega končnega rezultata. Največ, kar 25 % učencev, se je naloge lotilo 
tako, da so izračunali neko številko iz podatkov, danih v besedilu naloge. 
Zanimiva ugotovitev je tudi, da je kar nekaj učencev silo vzgona skušalo 

izračunati s pomočjo enačbe      ali     , pri čemer so namesto   
vstavili maso žoge (nekateri celo težo), namesto   ali   pa volumen. Najbrž je 

do tega prišlo zato, ker z   ali   ponavadi označujemo neko dolžino, ki je 

podana v metrih, decimetrih ipd. Volumen je bil v tej nalogi podan v    , kar se 
jim je očitno zdelo dovolj podobno. V nadaljevanju naloge je le slaba desetina 
učencev znala zapisati pogoj za ravnovesje sil. Četrtina učencev meni, da je 
sila roke, ki deluje na žogo, kar nasprotno enaka sili vzgona, ki deluje na žogo. 
Iz tega lahko sklepamo, da vedo, v kateri smeri deluje sila vzgona, a povsem 
zanemarijo silo teže žoge. Slaba desetina učencev meni, da je sila roke, ki 
deluje na žogo, po velikosti enaka sili teže žoge. Ti učenci sploh ne upoštevajo 
sile vzgona, ki deluje na žogo, iz česar lahko sklepamo, da ne razumejo pojma 
vzgona. V obeh delih naloge je približno polovica vseh učencev za silo 

uporabila enoto  , kar je zadovoljivo. Neprijetno pa me je presenetilo, da je v a) 

delu 12. naloge 9 % učencev uporabilo enoto        oziroma vse možne 

kombinacije    in    , saj so računali neko številko iz danih podatkov, v b) delu 
12. naloge je isto enoto uporabilo le 3 % učencev. To pomeni, da učenci, ki so 
računali nekaj nesmiselnega iz danih podatkov, niso »zvesti« nekemu sistemu 
oziroma ne poznajo pomena enot. Med analizo 12. naloge sem beležila tudi, 
kateri učenec je ob reševanju narisal skico in kakšna je le ta bila. Ugotovila 
sem, da si več kot 85 % učencev pri reševanju naloge ni pomagalo s skico. 
Ostalih 15 % učencev iz vzorca je skico sicer narisalo, a je bilo 90 % narisanih 
skic nepopolnih ali napačnih. Zaskrbljujoče je, da je od vseh učencev iz vzorca 
uspelo narisati pravilno skico le trem od dvestoštirih. Od učencev, ki so pravilno 
narisali skico, je v povprečju vsak dobil 2,3 točke. Učenci, ki so narisali 
nepopolno skico, so v povprečju dosegli 0,48 točke, učenci, ki si skice sploh 
niso narisali, so v povprečju dosegli 0,19 točke od treh možnih. Iz teh podatkov 
sklepamo, da je skica učencem v veliko pomoč, četudi ni popolnoma pravilna. 
Menim, da bi ob pravilni skici veliko več učencev uspešno rešilo vsaj b) del 
naloge. 
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Prvi del naloge 13 spada v naloge nad modrim območjem, drugi del naloge pa v 
modro območje. Tudi rezultati analize pokažejo, da so učenci iz vzorca nalogo 
13 reševali slabo. Vse možne točke, torej 2, je doseglo 20 % učencev, nič točk 
pa 64 % vseh učencev iz vzorca. Za razliko od 12. naloge, se je 13. naloge 
veliko učencev (66 % vzorca) lotilo pravilno. Več kot desetina učencev ni prišlo 
do pravilne številke, ker so med računanjem uporabili napačno površino, torej 
niso upoštevali dejstva, da stol stoji na štirih nogah. Dobra osmina učencev je 
preko raznih računov dobilo pravilno številko, ki pa so ji pripisali napačno enoto 
za tlak. To pomeni, da je učenec največkrat računal po pravilnem postopku, 
potem pa je namesto enot, ki jih je med računanjem uporabil, napisal neko 
enoto, za katero je bil prepričan, da se uporablja za tlak. Pogosto se pojavlja, da 
učenci enačijo tlak in silo. To se je pokazalo tudi v uporabi enot, saj je več kot 

petina učencev uporabila enoto   . Skoraj polovica učencev je uporabila za tlak 

enoto      ,    ali    . Iz analiz reševanja nalog 12 in 13 sklepamo, da večina 
učencev ve, katero fizikalno količino izražamo v katerih enotah, ne znajo pa z 
njimi računati. Da učenci vedo, da so enote pomembne, lahko sklepamo tudi iz 
podatka, da pri 12. nalogi le 4 % učencev iz vzorca ni uporabilo nobene enote, 
pri nalogi 13 pa enot eni zapisalo 8 % učencev. Zanimivo je, da je pri reševanju 
ene in druge naloge le malo učencev naredilo računsko napako. 

Pri analizi 12. naloge se je izkazalo, da veliko učencev meni, da je sila vzgona 
nasprotno enaka sili teže, zato menim, da bi morali biti učitelji previdni pri 
podajanju definicije vzgona. Namesto, da bi si učenci zapomnili, da je sila 
vzgona enaka teži izpodrinjene tekočine, si zapomnijo le kombinacijo besed 
vzgon in teža, zaradi česar ne rešijo nalog s področja vzgona pravilno. V 
drugem delu naloge je veliko učencev odgovorilo, da je sila roke nasprotno 
enaka sili vzgona, ne da bi zapisali ravnovesni pogoj. Menim, da bi jim morali 
učitelji omogočiti več vaje na tem področju, poleg tega pa bi morali učence 
navajati na risanje skic pri reševanju nalog. Kakor je opaziti iz analize, ima skica 
velik vpliv na število doseženih točk. Iz analize 12. in 13. naloge je razvidno, da 
ima večina učencev težave z enotami. Ker večinoma vedo, katero enoto 
uporabljamo za katero količino, bi morali učitelji dati več poudarka samemu 
računanju z enotami – pretvarjanje enot in pisanje enot skozi celoten račun, ne 
le v končni rezultat. Iz napačne uporabe enot pri 13. nalogi lahko sklepamo, da 
učenci enačijo tlak s silo. Dobro bi bilo, da bi učitelji več časa posvetili razlagi 
tega, kako je tlak odvisen od površine, saj je imelo veliko učencev težave pri 
vstavljanju pravilne površine v enačbo. Če bi to razumevanje izboljšali, bi učenci 
ob pravilni uporabi enot dosegali veliko višje rezultate pri reševanju nalog s 
področja tlaka. 

Med pregledovanjem rešenih preizkusov sem zabeležila tudi, koliko točk so 
dobili učenci za posamezno nalogo od ocenjevalca in s koliko točkami bi nalogo 
ocenila jaz. Kot sem že med samo analizo omenila, pri strukturiranih nalogah ne 
moremo pričakovati popolne objektivnosti pri ocenjevanju, saj je večja 
verjetnost, da si vsak ocenjevalec po svoje razlaga navodila za vrednotenje, kot 
pri, na primer, nalogah izbirnega tipa. Kljub temu se moje vrednotenje skoraj 
popolnoma ujema z vrednotenjem ocenjevalcev (približno 95 %), zato menim, 
da je objektivnost ocenjevanja zadovoljiva. Malenkost bi se jo dalo še izboljšati 
z bolj natančnimi navodili za vrednotenje. 
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Nacionalno preverjanje znanja nam da dragoceno povratno informacijo o tem, v 
kolikšni meri učenci dosegajo določene učne cilje oziroma standarde. Analiza, 
narejena v magistrskem delu, je to informacijo še obogatila in omogočila boljši 
vpogled v znanje učencev s področja vzgona in tlaka ob koncu tretjega vzgojno 
izobraževalnega obdobja, kar je bil tudi naš temeljni cilj. 
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