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POVZETEK 

Genetiko mnogi smatrajo za eno najtežjih področij v biologiji, in je tudi panoga biologije, ki 

je v zadnjega pol stoletja doživela izrazit napredek. Danes lahko zaradi spoznanj v genetiki 

zdravimo različne bolezni, razvijamo razne biotehnološke procese, pridobivamo nove sorte 

rastlin in pasme živali. Spoznanja v genetiki pa so prinesla tudi nekaj dilem, ki posegajo tudi 

na področje družbe (Simon in sod., 2010). 

S prenovo učnega načrta predmeta Biologija za osnovne šole je bilo vanj vključenih tudi 

veliko vsebin genetike. Genetika sedaj ni le izbirni predmet, ampak je del obveznega 

programa, katerega vsebine so razporejene v osmi in deveti razred osnovne šole.  

V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, kakšno je znanje učencev izbranih osnovnih šol o 

genetiki. Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju med dekleti in fanti in med učenci 

osmih in učenci devetih razredov. Zanimalo nas je, ali nivo izobraževanja vpliva na uspešnost 

reševanja preizkusa znanja, ki smo ga pripravili. Ugotovili smo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike v znanju genetike glede na razred, medtem ko so statistično pomembne 

razlike glede na spol opazne le pri majhnem številu vprašanj. Ugotovili smo tudi, da učenke in 

učenci izkazujejo dobro znanje, ko smo preverjali bolj splošna znanja o genetiki. Na področju 

specifičnih znanj pa so se odrezali slabše. 
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ABSTRACT 

Genetics is considered one of the toughest fields in biology, and is also a branch of biology, 

which in the last half century, has experienced impressive progress. Due to the findings in 

genetics today, we are able to treat various diseases, develop various biotechnological 

processes and acquire new varieties of plants and breeds of animals. Findings in genetics have 

brought about some dilemmas that encroach on the area of the society, too. 

 

With the renovation of the Biology curriculum for primary schools, a lot of content involving 

genetics was included. Genetics is now not only an optional subject, but is a part of the 

compulsory program , and its contents are included in eighth and ninth grade of primary 

school . 

 

In this thesis, we wanted to discover the level of pupils knowledge about genetics in chosen 

elementary schools. We wanted to find out, whether there are differences in skills between 

girls and boys and between eight and nine graders. We wanted to know whether the level of 

education affects the performance at the examination, that we prepared. We found that there 

are statistically significant differences in knowledge of genetics regarding the grade, while 

statistically significant differences according to sex are noticeable only in a small number of 

issues. We have also found out, that pupils demonstrate good knowledge but worse specific 

knowledge of genetics. 
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1.  UVOD 

Genetiko mnogi smatrajo za eno najtežjih področij v biologiji, in je tudi panoga biologije, ki 

je v zadnjega pol stoletja doživela izrazit napredek. Danes lahko zaradi spoznanj v genetiki 

zdravimo različne bolezni, razvijamo razne biotehnološke procese, pridobivamo nove sorte 

rastlin in pasme živali. Spoznanja v genetiki pa so prinesla tudi nekaj dilem, ki posegajo tudi 

na področje družbe (Simon in sod., 2010). Družbeno – znanstvene teme vključujejo družbeno 

močno sporna vprašanja, ki so na meji znanosti in širšega družbenega konteksta (Sadler, 

2004; Ambrožič-Dolinšek in Šorgo, 2011; Šorgo in sod. 2011a; Tomažič, 2010). Primeri tem 

iz genetike so: raziskave na zarodnih celicah, gensko spremenjena hrana, umetna oploditev in 

drugi (Slesnick, 2004). 

Ugotovimo lahko, da morajo učitelji poskrbeti, da imajo učenci pred začetkom pouka 

genetike vsaj elementarno razumevanje nekaterih tem, ki se nanašajo na strukturo celice in 

spolno razmnoževanje živih organizmov. 

Gensko inženirstvo je omogočilo prenašanje genov med organizmi in tako ustvarjanje 

organizmov z lastnostmi, kakršnih v naravi ne moremo najti. Takšne organizme imenujemo 

gensko spremenjeni organizmi. Pri biotehnologiji pa ima veliko vlogo tudi poznavanje 

genetike, poznavanje genetike samega organizma, kot tudi poznavanje genov in njihovega 

prenašanja (Bohanec in sod., 2004).  

S prenovo učnega načrta Biologija za osnovne šole je bilo vanj vključenih tudi veliko vsebin 

genetike. Genetika sedaj ni le izbirni predmet, ampak je del obveznega programa, katerega 

vsebine so razporejene v osmi in deveti razred osnovne šole. Ker so vsebine genetike za 

učence dokaj zahtevne in abstraktne, nas zanima, kakšno je njihovo znanje genetike ob koncu 

šolanja. V ta namen smo se odločili (1) pripraviti preizkus znanja za preverjanje znanja 

genetike pri devetošolcih. (2) Na izbranem vzorcu učencev smo preverili primernost vprašanj 

za uporabo preizkusa znanja v širši raziskavi. (3) Že v diplomski nalogi pa smo preliminarno 

ugotavljali tudi, kakšno je znanje genetike pri osnovnošolcih. 
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2.  PREGLED OBJAV 

2.1 Učenje,  poučevanje in znanje 

Temeljna didaktična pojma in dejavnosti, ki tvorita pouk, sta učenje in poučevanje. Učenje 

proučuje psihologija, poučevanje pa obravnava didaktika, ki nas tudi uči, kako učiti oziroma 

poučevati (Kramar, 2009). Definicij učenja je zelo veliko. Uradna in strokovna definicija 

(UNESCO/ISCED 1993, cit. v Marentič Požarnik, 2000) pravi: »Učenje je vsaka sprememba 

v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je 

trajna in je ne moremo pripisovati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« 

Kramar (2009) pravi, da je učenje človekova psihofizična dejavnost, s katero spoznava stvari, 

pojave in svet okoli sebe, kar je pomembno za človekov obstoj, razvoj in uveljavljanje 

samega sebe. Učenje je človekova lastna notranja dejavnost, ki je nihče ne more opraviti 

namesto njega oziroma se naučiti namesto drugega. Je zahtevna in naporna aktivnost, ki pa 

vedno bolj in vedno v večji meri postaja zelo pomembna sestavina človekovega življenja 

(Kramar, 2009). 

Ločimo lahko dve ravni učenja. Prva je naravno učenje, ki vključuje posnemanje drugih in 

zapomnitev izkušenj ter je prepleteno z vsakdanjim življenjem. Tako učenje tudi ni v naprej 

načrtovano in nima vnaprej postavljenega namena. Je spontano, ni vsiljeno, imenujemo ga 

tudi aktivno učenje. Nam pa to učenje ne omogoča zadovoljitve vseh potreb po znanju in 

drugih dosežkih učenja. Zadovoljitev dosežemo z namernim, načrtnim in sistematičnim 

učenjem. Z njim človek pridobiva znanje, širi in veča kompetence razmišljanja, razumevanja 

in delovanja. Takšen način učenja poteka v vzgojno – izobraževalnih procesih 

(pouku)(Kramar, 2009). 

2.1.1 Delitev znanja 

Flisar (1991) pravi: » Znanje je nekaj, kar sem kopičil v obliki podatkov, teorij, misli drugih 

ljudi, zato je zvečine ostalo zunaj mene, ločeno do mene, namesto, da bi se v meni razraslo v 

nekaj novega in postalo integralni del tistega, kar sem postajal.« (cit. v Novak, 2005). S tem 

lahko povemo, da je znanje nekakšna zbirka objektivno danih, nakopičenih, med seboj in z 

učenčevo izkušnjo največkrat nepovezanih ''resnic'', ki jih učitelj ''podaja'', učenec pa 

''sprejema'' in spet vrne za oceno (Novak, 2005).   
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Delitev znanj je zelo veliko. Ena izmed delitev loči znanje na splošno in specifično. Splošno 

znanje sestavljajo informacije, ki jih lahko uporabimo v mnogih različnih situacijah in pri 

različnih nalogah. Specifično znanje pa se nanaša na specifične naloge. Obe vrsti pa lahko še 

naprej razdelimo na : 

 Deklarativno: podatki in dejstva, prepričanja, mnenja, pravila, imena, sheme, razlage, 

teorije, interpretacije itd.; 

  Proceduralno: postopki za uporabo znanja v nekih določenih procesih in rutinah. To 

znanje učenci pokažejo s praktično aktivnostjo (pri uporabi mikroskopa, uporaba 

računalnika,...); 

  Kondicionalno oziroma nekje tudi strateško znanje: ko sami ugotovijo kdaj, kje in 

zakaj uporabiti deklarativno in proceduralno znanje. Sem je vključeno na primer 

načrtovanje in kombiniranje strategij, s pomočjo katerih nato učenec reši nek problem 

(Rutar – Ilc, 2002, cit. v Novak, 2005). 

2.2 Genetika 

2.2.1 Začetki 

Stari arheološki ostanki, ki so jih našli na območju Nove Gvineje, pričajo, da je genska 

selekcija že zelo stara človeška dejavnost. Kdaj točno naj bi se začela, ne vemo, vemo pa, da 

so ljudje rastline gojili že v neolitiku, kar dokazujejo nekaj 10.000 let stari ostanki. Iz njih 

lahko tudi sklepamo, da je človek že obvladal gojenje in sajenje rastlin, ter s tem na nek 

določen način selekcioniral rastline, ter uporabljal tiste rastline, ki so mu bolj ustrezale. Ime 

genetika izhaja iz grške besede genesis, kar pomeni rojstvo in stvaritev. Prvi, ki jo je uporabil, 

je bil Wiliam Bateson leta 1905. A s to letnico ne moremo govoriti o dejanskem začetku 

genetike kot znanosti. Za očeta genetike štejemo Gregorja Mendla in njegovo znamenito delo 

iz leta 1866, kjer je opisal raziskave na grahu.  

 

Lahko rečemo, da se genetika tiče prav vsakega od nas, saj imamo vsi v svoji DNA določene 

genetske informacije. Genotip je celota vseh naših genskih informacij, ki v našem telesu 

določajo zgradbo in delovanje. Celoto vseh lastnosti, ki so vidne, pa imenujemo fenotip 

(povzeto po Raven in Johnson, 2005). 
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2.2.2 Delitev genetike 

Genetika je veja biologije, ki se ukvarja z dednostjo in variabilnostjo organizmov. Preučuje 

gene, ki so definirani kot enote dedovanja oziroma dednosti, saj ti kodirajo proteine, ki nam 

dajejo lastnosti.  Geni so tudi nosilci naših lastnosti. Lahko rečemo, da genetika preučuje 

odnos med geni in lastnostmi, ki so značilne za različne organizme, preučuje pa tudi vlogo 

interakcij organizma z okoljem pri razvoju določenih lastnosti (Herzog Velikonja, 2000). 

Genetika nekako zajema 4 nivoje. Molekularni nivo, kjer se geni izražajo in kjer potekata 

transkripcija in translacija genov, ki nato vodita v nastanek proteinov. Drugi je celični nivo, 

na katerem funkcionirajo nastali proteini. Celični nivo je povezan s samo strukturo in 

delovanjem celice. Tretji nivo je nivo organizma. Zajema njegove lastnosti, ki so določene z 

značilnostmi njegovih celic. Zadnji, četrti nivo, pa je populacijski nivo, kjer se že pojavljajo 

lastnosti, tipične za eno vrsto organizmov (Herzog Velikonja, 2000). 

Genetiko lahko razdelimo na 3 večja področja: 

 Molekularno genetiko, ki proučuje genetski material in  biokemijsko razumevanje 

genetskega materiala, 

 Genetiko prenosa, ki proučuje vzorce dedovanja lastnosti, kot le te prehajajo s staršev 

na potomce in 

 Populacijsko genetiko, ki proučuje pojavljanje, širjenje, vpliv in prevladovanje genov 

v populaciji. 

2.2.3 Sodobne teme v genetiki 

Pod naslovom medicina prihodnosti je pisalo, da se je naše razumevanje človeškega telesa in 

uma v 20. stoletju zelo izboljšalo. To zaslugo pripisujejo obilju novih tehnologij. Naslednja 

desetletja pa naj bi nam obljubljala še razburljivejše dogajanje. Hitro kopičenje znanja na 

področjih, kot sta reproduktivna biologija in genetika, nam bo v prihodnje skoraj zagotovo 

omogočilo, da bomo lahko izbrali spol in zelo verjetno tudi nekatere lastnosti naših otrok. 

Genetika nam bo pomagala napovedati bolezni, za katere naj bi bili najbolj dovzetni, in se jim 

bo tako mogoče tudi izogniti (Winston, 2007).  

Upravičeno bi lahko predvidevali, da bosta medicina in znanost prišli tako daleč, da bo v 

naslednjih 50 letih skoraj vsak neploden človek v razvitem svetu lahko imel gensko 

sorodnega otroka. Veliko takšnih možnosti že obstaja. Ena izmed teh je recimo fertilizacija in  
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vitro (IVF). Druga metoda je intracitoplazemsko vbrizgavanje semena (ICSI), s pomočjo 

katere se spermij vnese neposredno v jajčno celico, zato se ta metoda uporablja predvsem pri 

raznih oblikah moške neplodnosti (Winston, 2007).   

     2.2.4  Družbeno znanstvene teme in genetika  

2.2.4.1 Kloniranje 

Klon v celični biologiji je množeča se populacija enoceličnih ali večceličnih bitij, ki izvirajo 

iz skupne izvorne celice. Vse celice enega klona so genetsko enake. Sam izraz pa se lahko 

nanaša na celice, ki jih gojimo in vitro, uporablja pa se tudi za oznako živali, ki so bile 

ustvarjene z metodo prenosa jedra somatske celice (Rožman in Jež, 2011). 

Postopek, s katerim nastajajo kloni, imenujemo kloniranje. Kloniranje je ustvarjanje enega ali 

več osebkov, ki so genetsko enaki izvornemu osebku. Kloniranje je vrsta nespolnega 

umetnega razmnoževanja. Kloniramo lahko tako bakterije, kot tudi živali oziroma človeka.  V 

molekularni biologiji velikokrat uporabljajo kloniranje DNA, kjer klonirajo oziroma 

pomnožijo določen odsek DNA. Danes je poznano predvsem terapevtsko kloniranje, 

reproduktivno kloniranje in kloniranje v raziskovalne namene (Rožman in Jež, 2011). 

2.2.4.2 Umetna oploditev 

Umetna oploditev, ali tudi inseminacija, se uporablja predvsem pri vzreji živali, zato da lahko 

z enim samim izlivom semena samca oplodijo čim več samic. V humani medicini pa je 

inseminacija umeten vnos sperme v ženske spolne organe, zato da bi prišlo do oploditve.  

Sperma se pridobi s pomočjo punkcije ali masturbacije in se nato s pomočjo plastične kanile 

vnese v maternico ali v kanal materničnega vratu (Biologija, 2002). 

2.2.4.3 Matične (zarodne) celice 

 

Rožman in Jež (2011) pravita, da je biologija matičnih celic ena najhitreje razvijajočih se vej 

biologije. Njena spoznanja temeljijo na sodelovanju z različnimi bazičnimi in uporabnimi 

disciplinami, ki se razvijajo istočasno in so kot take stalno izpostavljene pogledu strokovne in 

laične javnosti. 

V slovenskem medicinskem slovarju piše, da je matična celica nediferencirana matična celica, 

ki jo v majhnem številu najdemo v različnih tkivih in organih odrasle osebe (do določene 

mere ima sposobnost samoobnavljanja in ustvarjanja potomk, ki se diferencirajo v  
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specializirane celice, tkiva oziroma organe).  Matična celica ima predvsem tri ključne 

lastnosti. Ima lastnost samoobnavljanja, lastnost potentnosti (sposobnost, da se diferencira v 

različne bolj usmerjene celične vrste) in lastnost plastičnosti (Rožman in Jež, 2011). 

2.2.5 Umestitev vsebin o genetiki v učni načrt biologije v programu 

osnovne šole 

 

Učni načrt za predmet Biologija v osnovnošolskem programu je bil posodobljen leta 2011.  V 

osnovni šoli se Biologija kot obvezni predmet izvaja v osmem in devetem razredu. V osmem 

razredu je po učnem načrtu predmetu namenjenih 52ur, v devetem razredu pa 64 (Vilhar idr., 

2011b). Namen pouka biologije je doseči celostno razumevanje osnovnih principov 

delovanja, zgradbe in razvoja živega. Učni načrt pa poleg tudi predvideva razvoj kompetenc, 

ki sodijo k celostnim ciljem izobraževanja in so pomembne za aktivno državljanstvo (pomaga 

pri reševanju problemov, kritični presoji, argumentiranju itd.) (Vilhar idr., 2011b). 

Neposredna obravnava genetike je predvidena deloma že v osmem razredu v sklopih celica in 

dedovanje, ter zgradba in delovanje človeka, glavna obravnava pa sledi v devetem razredu v 

sklopih Dedovanje in v sklopu Biotehnologija (Vilhar idr., 2011b).  

Ena izmed poglavitnih prednosti, ki naj bi jih prinesel projekt človeškega genoma, je gensko 

profiliranje. S pomočjo genskega profila bodo znanstveniki odkrivali bolezni, zaradi katerih bi 

posameznik najverjetneje zbolel. Tak profil bi ljudem omogočil, da bi se izognili dejavnostim 

ali snovem, ki bi lahko sprožile njihove bolezni (Winston, 2007). 
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3.  NAMEN IN CILJI 

Osnovnošolski učni načrt za predmet Biologija namenja predmetu v devetem razredu 64 ur. 

Skozi celotno leto spoznavajo različne tematske sklope (biologija in družba, raziskovanje in 

poskusi, kemija živih sistemov, biotehnologija, evolucija, razvrščanje organizmov, biotska 

pestrost idr.), eden izmed obsežnejših in zelo pomemben pa je ravno Dedovanje, kamor 

uvrščamo tudi genetiko. Naš cilj je bil sestaviti preizkus znanja, s katerim bi lahko preverili 

temeljno znanje o genetiki pri devetošolcih. 

V šolskem letu 2014/2015 je bil v štirih osnovnih šolah razdeljen preizkus znanja, ki je 

preverjal znanje učencev o genetiki. 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih pri svojem delu zastavili, so: 

(1) Kateri učni cilji v učnem načrtu so ključni za osnovno razumevanje genetike pri 

učencih?  

(2) Kakšna je kvaliteta znanja genetike devetošolcev (vprašanja bodo sestavljena po 

Bloomovi taksonomiji znanja)? 

(3) Ali nivo izobraževanja pri biologiji vpliva na uspešnost učencev pri reševanju 

preizkusa znanja? 

(4) Ali dekleta in fantje različno uspešno rešujejo preizkus znanja o genetiki? 
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4. METODE IN MATERIALI 

4.1 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 135 učencev. Od tega je bilo v raziskavo vključenih 38 

učencev osmega razreda in 97 učencev devetega razreda.  Podrobnejši opis je predstavljen v  

Tabeli 1. 

Tabela 1: Deskriptivna statistika vzorca glede na spol in razred učencev 

8. razred 9. razred 

Moški Ženski Moški Zenski 

25 13 42 55 

38 97 

Skupaj:  135 

 

Od skupno 135 učencev je na preizkus znanja odgovarjalo 68 deklet in 67 fantov. 

4.2 Analiza ciljev učnega načrta biologija 

 

Tabela 2: Analiza ciljev učnega načrta in razvrstitev posameznih vprašanj k ciljem 

Koncept  Cilji  Vprašanja 

C1 3 – primerjajo zgradbo in delovanje celice človeka s celicami drugih živali, rastlin, rastlin, gliv in 

bakterij. 
IZ -8, 9 

7 – razumejo, da celice gliv, rastlin in živali v jedru vsebujejo molekule DNA, ki so nosilci 

dedne informacije(genov). 
IZ -7 

8 – razumejo, da je dedna informacija zapisana z zaporedjem osnovnih enot – nukleotidov. IZ -12,13 
10 – spoznajo, da so vse telesne celice večceličnega organizma (tudi človeka) praviloma 

genetsko enake in vsebujejo dedne informacije očeta in matere. 
IZ -10 

11 – spoznajo, da se razvoj večceličnega organizma začne iz ene oplojene jajčne celice. IZ -5 
12 – spoznajo, da se število celic povečuje s celično delitvijo (mitozo), pri kateri iz ene celice 

nastaneta dve celici  z enakim dednim materialom (kopijama DNA), in da celična delitev 

prispeva k rasti tkiv in organizma. 
IZ -8, 10 

14 – razložijo, da se med mitozo podvojena DNA razdeli med dve hčerinski celici, tako da vsaka 

hčerinska celica prejme enako kopijo DNA. 
IZ -8, 10 

D11 5 – razumejo, zakaj je v nastajanje spolnih celic vključena mejoza (to povežejo s količino dedne 

snovi in nastankom novih kombinacij dedne informacije). 
IZ -10,  

H1 1 – ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v vsaki celici (celičnem jedru) organizma 

dedni zapis za njegove lastnosti. 
IZ -6, 7 

2 - razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA, 

beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: kromosomi so 

kompleksi DNA in beljakovin). 
IZ -6, 7 

3- razumejo, da je gen odsek molekule DNA D/N- 3 
4 - na podlagi opazovanja celic z obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med delitvami 

kromosomska DNA ni tesno zvita, zato pri opazovanju z mikroskopom ne vidimo posameznih 

kromosomov, med celično delitvijo pa se kromosomska DNA tesno zvije (zato pri opazovanju z 

mikroskopom lahko vidimo posamezne kromosome). 

IZ -10 

5 – spoznajo, da je genetska informacija organizirana v ločene enote – kromosome. IZ -10 
7 – razumejo pomen natančnega podvajanja DNA za prenašanje nespremenjenega genetskega 

zapisa iz celice v celico in iz roda v rod (spoznajo, da se med mitozo podvojena kromosomska 

DNA razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska celica prejme enako število 

kromosomov istega tipa, enak genski zapis); pri diploidnem organizmu sta dva kromosoma 

istega tipa v vsaki hčerinski celici. 

IZ -10 

8 – spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju nastajajo potomci, ki podedujejo po pol genov od IZ -10 
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vsakega od staršev in da se pri tem kombinira genetski material (diploidno število kromosomov) 

iz dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira od enega izmed staršev. 
D/N- 4 

9 – spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet 

kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov.  
IZ - 5 

10 – razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila kromosomov, 

nove kombinacije genov na kromosomih). 
IZ -10 

11 – spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali več genov in da lahko en gen vpliva na 

več kot eno lastnost organizma. 
IZ -14 

12 – vedo, da zbiru vseh osebkovih genov rečemo genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni določajo 

(zgradba, podoba in delovanje osebka), pa fenotip. 
IZ -14 

13 – spoznajo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo več tisoč različnih genov, da imajo 

običajno po dve kopiji vsakega gena (2 alela) in da sta lahko alela enaka ali različna. 
IZ -14 

15 – spoznajo, da so nekateri aleli dominantni, kar pomeni, da pri določanju fenotipa njihov 

vpliv prevlada nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. 
IZ -14 

16 – spoznajo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, katere alele osebek podeduje od 

vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. 
IZ -14 

17 – razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od staršev na potomce (homozigotnost, 

heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki idr.) 
IZ -14 

20 –spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti določa samo en gen, večino lastnosti pa 

določa več genov, zato te lastnosti nimajo preprostih vzorcev dedovanja. 
IZ -14 

I1 1 – spoznajo , da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo različnih dobrin 

(npr. uporaba kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina; uporaba mikroorganizmov pri 

proizvodnji mlečnih izdelkov). 
IZ -2, 4 

2 - spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje ali umetno 

spremenjene gene. 
D/N – 1, 

6, 19, 20, 

21,  
3 - spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih organizmov. D/N -7, 9, 

22 
4 - se seznanijo z možnimi pozitivnimi in negativnimi posledicami uporabe gensko spremenjenih 

organizmov. 
D/N -5, 

12, 17 
5 – razumejo  osnovni princip kloniranja (nespolno razmnoževanje). IZ -1, 11 

D/N -8, 

10, 11, 13 
6 - razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih organizmov  

(kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.). 
IZ -6 

D/N- 2, 3,  
8 - spoznajo namen uporabe izvornih (nediferenciranih, nespecializiranih) celic v medicini. D/N -14, 

15, 16,18 

Opomba: D/N =vprašanja DA/NE/NE VEM, IZ= vprašanja izbirnega/odprtega  tipa 
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4.3 Instrument 

Za preverjanje znanja o genetiki smo uporabili strukturiran preizkus znanja (priloga 1). Prvi 

del preizkusa znanja je zajemal podatke o učencu (spol, razred). Drugi del vprašalnika pa je 

bil namenjen poznavanju genetike. Ta del je zajemal 22 vprašanj, kjer so učenci lahko 

odgovorili z da, ne ali ne vem. Možnost »ne vem« smo dodali z namenom, da bi zmanjšali 

možnost ugibanja.Trditve in pravilni odgovori so prikazani v tabeli 3. 

Tabela 3: Seznam trditev DA/NE/NE VEM 

N Trditev Možnost izbire 

1 
Gensko spremenjena soja ne vsebuje genov, gensko spremenjena pa jih 

vsebuje. 
DA NE 

NE 

VEM 

2 
Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO, obstaja nevarnost, da se spremenijo geni 

osebi, ki jih uživa. 
DA NE 

NE 

VEM 

3 
Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, npr. gene živali v 

rastline ali gene človeka v bakterije. 
DA NE 

NE 

VEM 

4 Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere. DA NE 
NE 

VEM 

5 Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za razvoj GSO. DA NE 
NE 

VEM 

6 Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene. DA NE 
NE 

VEM 

7 Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom. DA NE 
NE 

VEM 

8 Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu. DA NE 
NE 

VEM 

9 
Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi 

lastnostmi. 
DA NE 

NE 

VEM 

10 Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje. DA NE 
NE 

VEM  

11 Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi. DA NE 
NE 

VEM 

12 
Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela DNA 

in pomnoževanje tega dela v velikem številu. 
DA NE 

NE 

VEM 

13 Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. DA NE 
NE 

VEM 

14 
Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih genov 

ozdravimo  oziroma odpravimo genske napake, ki so vzrok bolezni. 
DA NE 

NE 

VEM 

15 Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem človeku. DA NE 
NE 

VEM 

16 

Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih odvzamemo 

odrasli osebi, celice, ki se lahko razvijejo več vrst celic, uporabnih za 

zdravljenje nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste osebe. 

DA NE 
NE 

VEM 

17 Gensko spremenjena rastlina bi se v okolju lahko križala s sorodnimi vrstami. DA NE 
NE 

VEM 

18 Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo telesno celico. DA NE 
NE 

VEM  

19 
Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, katerim vnesemo gen drugega 

osebka iste ali različne vrste. 
DA NE 

NE 

VEM 

20 Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati. DA NE 
NE 

VEM 

21 
Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko spremenjena riba, v katero je 

bil vnesen gen meduze. 
DA NE 

NE 

VEM 

22 Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama izdelujeta herbicide. DA NE 
NE 

VEM 
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Drugi del vprašalnika je zajemal še osem vprašanj izbirnega tipa (a, b, c, d, e), ter šest 

vprašanj, kjer so učenci sami napisali pravilni odgovor. V obeh primerih je bil možen le en 

pravilni odgovor. Vprašanja in odgovori so podani v tabeli 4. 

Tabela 4: Seznam vprašanj izbirnega tipa a / b / c / d / 

N Vprašanje a b c d 

1. Prvi klonirani sesalec je bila? 
Zajklja 

Molly 
Psička Roxy Ovca Dolly Mačka Sally 

2. 
Z genskim inženirstvom 

pridobivamo? 
Inzulin Kruh Mleko Vino 

3. Bioetika je 

Področje 

etike, ki 

se ukvarja 

z etičnimi 

dilemami 

na 

področju 

kemije. 

Področje 

etike, ki se 

ukvarja z 

etičnimi 

dilemami na 

področju 

biotehnologije 

oz. biologije. 

Področje etike, 

ki se ukvarja s 

kulturnimi 

dilemami na 

področju 

zgodovine. 

Področje etike, 

ki se ukvarja z 

etičnimi 

dilemami na 

področju fizike. 

 

4. 
Kateri izmed spodnjih procesov je 

biotehnološki? 
Varjenje 

piva 

Kuhanje 

marmelade 
Kuhanje zelja Sušenje pršuta 

5. Kaj nastane takoj po oploditvi? Jajčece Spermij Zigota Zarodek 

6. 
Na shemi je prikazan del zaporedja v 

molekuli 
Lipida Beljakovine DNA Sladkorja 

7. 
Informacija za zaporedje se nahaja v 

molekuli 
Lipida Beljakovine DNA Sladkorja 

8. Napiši kaj predstavlja shema na desni. Delitev (bakterijske) celice 

9. 
Katere celice so predstavljene na 

shemi 

Virusna Bakterijska Rastlinska Živalska 

10. 

Strukture, ki so na spodnji sliki 

označene s črkami, postavi v pravilno 

zaporedje in reši naloge! 

a) Pravilno zaporedje je  

b) Koliko celic nastane iz ene celice, 

po 6 zaporednih mitotskih delitvah? 

c) Koliko kromosomov je v vsaki 

celici, ki so nastale po 7 zaporednih 

mitotskih delitvah, če je bilo v izvorni 

celici 86 kromosomov)? 

d) Koliko kromosomov je v celici, ki 

je nastala po mejotski delitvi, če je 

bilo v izvorni celici 96 kromosomov? 

 

 

 

CBČAD 

64 

 

86 

 

 

 

48 

11. 

Razloži, kaj predstavlja spodnja 

shema in napiši svoje mnenje o 

pravilnosti sheme. 

Kloniranje organizmov / Ni pravilna, ker kloniramo osebke iste 

vrste. 

12. Razloži, kaj predstavlja desna shema? Strukturo DNA. 

13. 

Kako imenujemo del na shemi, ki je 

označen s črnim črtkanim 

pravokotnikom? 
Nukleotid. 

14.  

Oba starša imata genotip Ss. 

a) Izpolni Punetov kvadrat. 

b) Fenotip staršev je? 

c) Verjetno število mladičev s 

fenotipom za kratko dlako, ki 

imajo genotip? 

d) Verjetnost mladičev s 

fenotipom za dolgo dlako, ki 

imajo genotip? 

SS Ss 

Ss ss 

Dolga dlaka 

3, z genotipom ss 

 

9, z genotipom SS, Ss 
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V tabeli 5 sta predstavljeni število in delež vprašanj glede na kognitivno lestvico po Bloomu. 

Bloomova taksonomija je primerna za preverjanje informativnih ciljev, kjer želimo preveriti 

učenčevo znanje. Taksonomija izhaja iz temeljnih kognitivnih -  miselnih procesov, ki so 

postavljeni v hierarhičen odnos od nižjega – enostavnejšega, k višjemu – kompleksnejšemu 

procesu. 

Tabela 5: Število in odstotek vprašanj glede na kognitivno lestvico po Bloomu 

 Trditve (Da/Ne/Ne vem) Vprašanja (a/b/c/d) Vprašanja odprtega tipa 

1 – poznavanje  22 8 2 

2 – razumevanje    0 0 3 

3 – uporaba  0 0 8 

4 – analiza  0 0 0 

5 – sinteza  0 0 0 

6 – vrednotenje  0 0 0 

1 – poznavanje  100 100 15,4 

2 – razumevanje    0 0 23,1 

3 – uporaba  0 0 61,5 

4 – analiza  0 0 0 

5 – sinteza  0 0 0 

6 – vrednotenje  0 0 0 

4.4 Statistična obdelava podatkov 

 

Podatke, pridobljene iz preizkusov znanja, smo vnesli v program Microsoft Excel. Nato smo izbrali 

podatke, ki se navezujejo na raziskovalna vprašanja raziskave in jih prenesli v program SPSS, kjer 

smo jih statistično obdelali. Izvedli smo analizo posameznih vprašanj (razlike v znanju glede na spol, 

razred), ter skupno analizo trditev »da/ne« in izbirnih vprašanj. Ker smo preverjali, ali nivo 

izobraževanja vpliva na uspešnost reševanja preizkusa znanja, smo v raziskavo vključili še dva 

oddelka osmih razredov. 
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5. REZULTATI Z DISKUSIJO 

5.1 Splošna ocena znanja 
 

V tabeli 6 so predstavljeni rezultati splošnega znanja učencev o genetiki. Analiza splošnega 

znanja o genetiki nam pove, da so učenci in učenke dobro odgovarjali na vprašanja, ki 

preverjajo nižji nivo znanja (npr. spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere). Pri 

vsebinsko zahtevnejših vprašanjih (npr. pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih 

celic, ki jih odvzamemo odrasli osebi, celice, ki se lahko razvijejo več vrst celic, uporabnih za 

zdravljenje nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste osebe) in vprašanjih, kjer so morali 

sami napisati odgovore, pa je bilo znanje učencev in učenk že slabše. Najslabše so se odrezali 

pri vprašanjih, povezanih z dedovanjem in prenosom lastnosti na potomce (vprašanji 10. in 

14.). 

Tabela 6: Splošno znanje o genetiki 

N Trditev pravilno napačno 

1 Gensko spremenjena soja ne vsebuje genov, gensko spremenjena pa jih vsebuje. 50,4 49,6 

2 
Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO, obstaja nevarnost, da se spremenijo geni 

osebi, ki jih uživa. 
42,2 57,8 

3 
Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, npr. gene živali v 

rastline ali gene človeka v bakterije. 
41,5 58,5 

4 Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere. 93,3 6,7 

5 Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za razvoj GSO. 71,9 28,1 

6 Skupna lastnost GSO, je da vsebujejo le lastne gene. 71,9 28,1 

7 Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom. 47,4 52,6 

8 Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu. 63,7 36,3 

9 
Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi 

lastnostmi. 
67,4 32,6 

10 Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje. 43,7 56,3 

11 Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi. 45,9 54,1 

12 
Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela DNA in 

pomnoževanje tega dela v velikem številu. 
34,8 65,2 

13 Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. 87,4 12,6 

14 
Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih genov 

ozdravimo  oziroma odpravimo genske napake, ki so vzrok bolezni. 
56,3 43,7 

15 Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem človeku. 53,3 46,7 

16 

Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih odvzamemo 

odrasli osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več vrst celic, uporabnih za 

zdravljenje nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste osebe. 

38,5 61,5 

17 Gensko spremenjena rastlina bi se v okolju lahko križala s sorodnimi vrstami. 52,6 47,4 

18 Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo telesno celico. 45,2 54,8 

19 
Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, katerim vnesemo gen drugega 

osebka iste ali različne vrste. 
73,3 26,7 

20 Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati. 63,0 37,0 

21 
Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko spremenjena riba, v katero je 

bil vnesen gen meduze. 
54,8 45,2 

22 Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama izdelujeta herbicide. 22,2 77,8 

1. Prvi klonirani sesalec je bila? 92,6 7,3 

2. Z genskim inženirstvom pridobivamo? 74,8 25,2 
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3. Bioetika je 88,9 11,1 

4. Kateri izmed spodnjih procesov je biotehnološki? 64,4 35,6 

5. Kaj nastane takoj po oploditvi? 28,9 71,1 

6. Na shemi je prikazan del zaporedja v molekuli 40,0 60,0 

7. Informacija za zaporedje se nahaja v molekuli 46,7 53,3 

8. Napiši, kaj predstavlja shema na desni. 14,8 85,2 

9. Katere celice so predstavljene na shemi? 41,5 58,5 

10. 

Strukture, ki so na spodnji sliki označene s črkami, postavi v pravilno zaporedje 

in reši naloge! a) Pravilno zaporedje je 
23,7 76,3 

b) Koliko celic nastane iz ene celice po 6 zaporednih mitotskih delitvah? 14,8 85,2 

c) Koliko kromosomov je v vsaki celici, ki so nastale po 7 zaporednih mitotskih 

delitvah, če je bilo v izvorni celici 86 kromosomov? 
15,5 84,5 

d) Koliko kromosomov je v celici, ki je nastala po mejotski delitvi, če je bilo v 

izvorni celici 96 kromosomov? 
8,2 91,8 

11. 
a) Razloži, kaj predstavlja spodnja shema in 

b) napiši svoje mnenje o pravilnosti sheme. 

27,4 

17,1 

72,6 

82,9 

12. Razloži, kaj predstavlja desna shema? 40,0 60,0 

13. Kako imenujemo del na shemi, ki je označen s črnim črtkanim pravokotnikom? 7,4 92,6 

14.  

Oba starša imata genotip Ss. 

a) Izpolni Punetov kvadrat. 

 

25,2 

 

74,8 

b) Fenotip staršev je? 0,7 99,3 

c) Verjetno število mladičev s fenotipom za kratko dlako, 

 ki imajo genotip? 

12,6 

5,9 

87,4 

94,1 

d) Verjetnost mladičev s fenotipom za dolgo dlako, 

 ki imajo genotip? 

8,2 

5,9 

91,8 

94,1 

 

Pomen oznak:  

p – statistična pomembnost 

5.2 Analiza posameznih vprašanj preizkusa znanja 

 

Za analizo posameznih vprašanj glede na razred in spol smo uporabili Hi
2
 test, ki je pokazal, 

ali obstajajo statistično pomembne razlike v obkroževanju in odgovarjanju glede na spol in 

razred. Za pravilen odgovor smo pripisali eno točko, za vsak nepravilen odgovor pa nič točk 

(Kožuh in Vogrinc, 2009). 

5.2.1 Analiza posameznih vprašanj glede na razred  

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v znanju genetike med razredoma 

pri naslednjih trditvah in vprašanjih (tabela 7 in tabela 8):  

 Gensko spremenjena soja ne vsebuje genov … (p = 0,049).  

 Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za razvoj GSO (p = 0,002).  

 Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene (p = < 0,001). 

 Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu (p = 0,038). 

 Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje (p = 0,001).  

 Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja (p = 0,001). 
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 Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem …(p = 0,037). 

 Gensko spremenjeni organizmi so organizmi … (p = < 0,001). 

 Prvi klonirani sesalec je bila (p = < 0,001). 

 Z genskim inženirstvom pridobivamo (p = < 0,001). 

 Kaj nastane takoj po oploditvi (p = 0,002). 

 Na shemi je prikazan del zaporedja v molekuli (p = 0,042). 

 Katere celice so predstavljene na shemi (p = 0,064). 

 Razloži, kaj predstavlja spodnja shema (p = 0,020). 

 Izpolni Punetov kvadrat (p = < 0,001). 

 Verjetno število mladičev s fenotipom za kratko dlako (p = 0,030), ki imajo genotip (p 

= 0,019). 

Statistično pomembne razlike so se pojavile pri 8 trditvah in 9 vprašanjih, katerih snov se 

obravnava bolj podrobno v devetem razredu.  Iz tabel 7 in 8 lahko razberemo, da se je slabše 

znanje pokazalo pri vprašanjih in trditvah iz vsebin dedovanja, molekulske zgradbe DNA, 

delitve celice in kloniranja. Največ težav so imeli učenci pri vprašanjih izbirnega tipa 10, 11, 

13 in 14, kjer je bil odstotek pravilnih odgovorov v povprečju okrog 10 odstotkov. Na ta 

vprašanja največkrat nismo dobili odgovora. Odstotek praznih odgovorov je nihal med 50 in 

70 odstotki na posamezno vprašanje. Tu smo zahtevali bolj podrobno poznavanje dedovanja 

in prenašanja lastnosti na potomce, znanje o delitvi celice in poznavanje postopka kloniranja. 

Na vprašanja, ki so preverjala bolj splošno znanje, pa so odgovarjali boljše, saj je odstotek 

pravilnih odgovorov  v povprečju nihal med 30 in 70 odstotki tako pri osmošolcih kot pri 

devetošolcih. Tudi odstotek praznih odgovorov je bil veliko nižji (med 10 in 20 odstotki). 

Devetošolci so boljše kakor osmošolci odgovarjali na vprašanja, povezana z dedovanjem in 

biotehnologijo, saj se ta snov obravnava v devetem razredu, a je bilo kljub temu veliko 

nepravilnih odgovorov, ki so pokazali kako napačne predstave imajo lahko učenci. Pri 

vprašanju, kjer so morali ob narisani shemi razložiti (vprašanje 11), kaj ta predstavlja, ter 

napisati svoje mnenje o pravilnosti sheme (shema je predstavljala kloniranje in ni bila 

pravilna), smo dobili zelo veliko različnih odgovorov (delitev živali, da so gensko spremenili 

ovco, križanje, mitoza, mejoza, poskus, idr.), a pravilnih je bilo le 27,4 odstotka.  
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Tabela 7
1
: Statistična analiza posameznih vprašanj glede na razred (trditve DA/NE/NE VEM)  

N Trditev 8.Razred  9.Razred  Hi2 test 
 Pravilno Napačno Pravilno napačno Hi

2
 df p 

1 Gensko spremenjena soja ne vsebuje genov, gensko spremenjena pa jih vsebuje. 36,8 63,2 55,7 44,3 3,872 1 0,049* 
2 Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO obstaja nevarnost, da se spremenijo geni osebi, 

ki jih uživa. 

39,5 60,5 43,3 56,7 0,164 1 0,686 

3 Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, npr. gene živali v 

rastline ali gene človeka v bakterije. 

28,9 71,1 46,4 53,6 3,423 1 0,064 

4 Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere. 86,8 13,2 95,9 4,1 3,198 1 0,074 
5 Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za razvoj GSO. 52,6 47,4 79,4 20,6 9,660 1 0,002* 
6 Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene. 47,4 52,6 81,4 18,6 15,675 1 <0,001

* 
7 Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom. 52,6 47,4 45,4 53,6 0,579 1 0,447 
8 Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu. 50,0 50,0 69,1 30,9 4,295 1 0,038* 
9 Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi lastnostmi. 57,9 42,1 71,1 28,9 2,178 1 0,140 
10 Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje. 21,1 78,9 52,6 47,4 11,029 1 0,001* 
11 Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi. 42,1 57,9 47,4 52,6 0,311 1 0,577 
12 Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela DNA in 

pomnoževanje tega dela v velikem številu. 

34,2 65,8 35,1 64,9 0,009 1 0,927 

13 Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. 71,1 28,9 93,8 6,2 11,469 1 0,001* 
14 Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih genov 

ozdravimo  oziroma odpravimo genske napake, ki so vzrok bolezni. 

42,1 57,9 61,9 38,1 4,329 1 0,037* 

15 Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem človeku. 52,6 47,4 53,6 46,4 0,010 1 0,919 
16 Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih odvzamemo odrasli 

osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več vrst celic, uporabnih za zdravljenje 

nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste osebe. 

36,8 63,2 39,2 60,8 0,063 1 0,802 

17 Gensko spremenjena rastlina bi se v okolju lahko križala s sorodnimi vrstami. 44,7 55,3 55,7 44,3 1,309 1 0,253 
18 Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo telesno celico. 39,5 60,5 47,4 52,6 0,697 1 0,404 
19 Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, katerim vnesemo gen drugega osebka 

iste ali različne vrste. 

47,4 52,6 83,5 16,5 18,233 1 <0,001

* 
20 Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati. 57,9 42,1 64,9 35,1 0,583 1 0,445 
21 Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko spremenjena riba, v katero je bil 

vnesen gen meduze. 

50,0 50,0 56,7 43,3 0,495 1 0,482 

22 Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama izdelujeta herbicide. 23,7 76,3 21,6 78,4 0,065 1 0,798 

____________________________________ 
1
statistično pomembne razlike glede znanja genetike so označene s krepko pisavo in z * 
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Tabela 8
2
: Statistična analiza podatkov glede na razred (vprašanja izbirnega/odprtega tipa) 

N Vprašanje izbirnega/odprtega tipa 8. razred  9. razred  Hi
2
 test 

  Pravilno Napačno Pravilno Napačno Hi
2
 df p 

1. Prvi klonirani sesalec je bila? 76,3 23,7 99,0 1,0 18,552 1 
<0,001

* 

2. Z genskim inženirstvom pridobivamo? 52,6 47,4 83,5 16,5 13,812 1 
<0,001

* 
3 Bioetika je… 81,6 18,4 90,7 9,3 2,031 1 0,154 
4 Kateri izmed spodnjih procesov je biotehnološki? 57,9 42,1 67,0 33,0 0,990 1 0,320 
5 Kaj nastane takoj po oploditvi? 10,5 89,5 37,1 62,9 9,257 1 0,002* 
6 Na shemi je prikazan del zaporedja v molekuli … 26,3 73,7 45,4 54,6 4,126 1 0,042* 
7 Informacija za zaporedje se nahaja v molekuli … 39,5 60,5 50,5 49,5 1,335 1 0,248 
8 Napiši kaj predstavlja shema na desni. 7,9 92,1 17,5 82,5 2,007 1 0,157 
9 Katere celice so predstavljene na shemi? 28,9 71,1 46,4 53,6 3,423 1 0,064* 

10 

Strukture, ki so na spodnji sliki označene s črkami, postavi v pravilno zaporedje in 

reši naloge! a) Pravilno zaporedje je … 
23,7 76,3 23,7 76,3 <0,001 1 0,997 

b) Koliko celic nastane iz ene celice po 6 zaporednih mitotskih delitvah? 10,5 89,5 17,5 82,5 1,018 1 0,313 

c) Koliko kromosomov je v vsaki celici, ki so nastale po 7 zaporednih mitotskih 

delitvah, če je bilo v izvorni celici 86 kromosomov? 
13,2 86,8 16,5 83,5 0,231 1 0,630 

d) Koliko kromosomov je v celici, ki je nastala po mejotski delitvi, če je bilo v 

izvorni celici 96 kromosomov? 
7,9 92,1 8,2 91,8 0,005 1 0,946 

11 
a) Razloži, kaj predstavlja spodnja shema in 

b) napiši svoje mnenje o pravilnosti sheme. 

13,2 

7,9 

86,8 

92,1 

33,0 

20,6 

67,0 

79,4 

5,397 

3,127 

1 

1 
0,020* 

0,077 
12 Razloži, kaj predstavlja desna shema? 36,8 63,2 41,2 58,8 0,220 1 0,639 
13 Kako imenujemo del na shemi, ki je označen s črnim črtkanim pravokotnikom? 2,6 97,4 9,3 90,7 2,113 1 0,146 

14 

Oba starša imata genotip Ss. 

a) Izpolni Punetov kvadrat. 
2,6 97,4 34,0 66,0 14,277 1 

<0,001

* 

b) Fenotip staršev je? 0,0 100,0 1,0 99,0 0,395 1 0,530 

c) Verjetno število mladičev s fenotipom za kratko dlako, 

 ki imajo genotip? 

10,5 

2,6 

89,5 

97,4 

13,4 

8,2 

86,6 

91,8 

0,212 

1,637 

1 

1 

0,651 

0,201 

d) Verjetnost mladičev s fenotipom za dolgo dlako, 

 ki imajo genotip? 

0,0 

0,0 

100,0 

100,0 

11,3 

8,2 

88,7 

91,8 

7,648 

5,484 

1 

1 
0,030* 

0,019* 

____________________________________ 

2
statistično pomembne razlike glede znanja genetike so označene s krepko pisavo in z * 
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5.2.2  Analiza posameznih vprašanj glede na spol  

 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v znanju genetike med spoloma pri 

naslednjih trditvah in vprašanjih (tabela 9 in tabela 10):  

 Prvi klonirani sesalec je bila (p= 0,039). Na to trditev je pravilno odgovorilo 97,1% 

deklet, medtem ko je nanjo pravilno odgovorilo 88,1% fantov; 

 Na shemi je prikazan del zaporedja v molekuli (p= 0,001). Tudi na to trditev so 

dekleta boljše odgovarjala, kakor fantje. In sicer je pravilno odgovorilo 54,4% deklet, 

medtem ko je pravilno odgovorilo le 25,4% fantov. 

 Napiši svoje mnenje o pravilnosti sheme (p= 0,043). Na to vprašanje je bil rezultat 

zelo slab, saj je pravilno odgovorilo le 23,5% deklet in 10,4% fantov. 

Pri ostalih trditvah in vprašanjih ni bilo statistično pomembnih razlik glede znanja genetike. 

Statistično pomembne razlike obstajajo le pri teh treh vprašanjih, in v vseh treh primerih so 

dekleta bolje odgovarjala kakor fantje. Fantje so boljše odgovarjali na prvi del vprašalnika 

(Trditve DA/NE/NE VEM), kjer so od 22 trditev na 17 trditev odgovorili boljše, kakor 

dekleta. Dekleta pa so boljše odgovarjala na drugi del vprašalnika(vprašanja 

izbirnega/odprtega tipa), kjer so od 23 vprašanj na 15 vprašanj odgovorile boljše, kakor fantje.
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Tabela 9: Statistična analiza podatkov glede na spol ( trditve DA/NE/ NE VEM) 

N Trditev Dekleta   Fantje   Hi
2 
test 

 Pravilno Napačno Pravilno Napačno Hi
2
 df p 

1 Gensko spremenjena soja ne vsebuje genov, gensko spremenjena pa jih vsebuje. 47,1 52,9 53,7 46,3 0,601 1 0,438 
2 Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO obstaja nevarnost, da se spremenijo geni osebi, 

ki jih uživa. 
41,2 58,8 43,3 56,7 0,061 1 0,804 

3 Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, npr. gene živali v 

rastline ali gene človeka v bakterije. 
39,7 60,3 43,3 56,7 0,178 1 0,673 

4 Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere. 97,1 2,9 89,6 10,4 3,220 1 0,073 
5 Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za razvoj GSO. 69,1 30,9 74,6 25,4 0,506 1 0,477 
6 Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene. 73,5 26,5 70,1 29,9 0,191 1 0,662 
7 Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom. 42,6 57,4 52,2 47,8 1,245 1 0,264 
8 Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu. 63,2 36,8 64,2 35,8 0,013 1 0,909 
9 Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi lastnostmi. 64,7 35,3 70,1 29,9 0,455 1 0,500 
10 Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje. 50,0 50,0 37,3 62,7 2,208 1 0,137 
11 Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi. 44,1 55,9 47,8 52,2 0,180 1 0,671 
12 Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela DNA in 

pomnoževanje tega dela v velikem številu. 
33,8 66,2 35,8 64,2 0,059 1 0,808 

13 Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. 92,6 7,4 82,1 17,9 3,418 1 0,065 
14 Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih genov 

ozdravimo  oziroma odpravimo genske napake, ki so vzrok bolezni. 
55,9 44,1 56,7 43,3 0,010 1 0,922 

15 Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem človeku. 52,9 47,1 53,7 46,3 0,008 1 0,927 
16 Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih odvzamemo odrasli 

osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več vrst celic, uporabnih za zdravljenje 

nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste osebe. 

42,6 57,4 34,3 65,7 0,986 1 0,321 

17 Gensko spremenjena rastlina bi se v okolju lahko križala s sorodnimi vrstami. 48,5 51,5 56,7 43,3 0,907 1 0,341 
18 Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo telesno celico. 44,1 55,9 46,3 53,7 0,063 1 0,802 
19 Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, katerim vnesemo gen drugega osebka 

iste ali različne vrste. 
72,1 27,9 74,6 25,4 0,114 1 0,736 

20 Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati. 61,8 38,2 64,2 35,8 0,084 1 0,771 
21 Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko spremenjena riba, v katero je bil 

vnesen gen meduze. 
47,1 52,9 62,7 37,3 3,328 1 0,068 

22 Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama izdelujeta herbicide. 19,1 80,9 25,4 74,6 0,764 1 0,382 
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Tabela 10: Statistična analiza podatkov glede na spol (Vprašanja izbirnega/odprtega tipa) 

N Vprašanje izbirnega/odprtega tipa Dekleta  Fantje  Hi
2
 test 

  Pravilno  Napačno  Pravilno  Napačno  Hi
2  

df p 
1 Prvi klonirani sesalec je bila? 97,1 2,9 88,1 11,9 4,240 1 0,039* 
2 Z genskim inženirstvom pridobivamo? 77,9 22,1 71,6 28,4 0,711 1 0,399 
3 Bioetika je … 89,7 10,3 86,6 13,4 0,318 1 0,573 
4 Kateri izmed spodnjih procesov je biotehnološki? 64,7 35,3 64,2 35,8 0,004 1 0,949 
5 Kaj nastane takoj po oploditvi? 33,8 66,2 25,4 74,6 1,156 1 0,282 
6 Na shemi je prikazan del zaporedja v molekuli… 54,4 45,6 25,4 74,6 11,857 1 0,001* 
7 Informacija za zaporedje se nahaja v molekuli… 51,5 48,5 43,3 56,7 0,907 1 0,341 
8 Napiši kaj predstavlja shema na desni. 13,2 86,8 16,4 83,6 0,271 1 0,603 
9 Katere celice so predstavljene na shemi? 35,3 64,7 47,8 52,2 2,161 1 0,142 
10 Strukture, ki so na spodnji sliki označene s črkami, postavi v pravilno zaporedje in 

reši naloge! a) Pravilno zaporedje je … 
26,5 73,5 20,9 79,1 0,580 1 0,446 

b) Koliko celic nastane iz ene celice po 6 zaporednih mitotskih delitvah? 17,6 82,4 13,4 86,6 0,456 1 0,499 

c) Koliko kromosomov je v vsaki celici, ki so nastale po 7 zaporednih mitotskih 

delitvah, če je bilo v izvorni celici 86 kromosomov? 
17,6 82,4 13,4 86,6 0,456 1 0,499 

d) Koliko kromosomov je v celici, ki je nastala po mejotski delitvi, če je bilo v 

izvorni celici 96 kromosomov? 
8,8 91,2 7,5 92,5 0,084 1 0,773 

11 a) Razloži, kaj predstavlja spodnja shema in 

b) napiši svoje mnenje o pravilnosti sheme. 

25,0 

23,5 

75,0 

76,5 

29,9 

10,4 

70,1 

89,6 

0,399 

4,086 

1 

1 

0,528 

0,043* 
12 Razloži, kaj predstavlja desna shema? 33,8 66,2 46,3 53,7 2,178 1 0,140 
13 Kako imenujemo del na shemi, ki je označen s črnim črtkanim pravokotnikom. 7,4 92,6 7,5 92,5 0,001 1 0,981 
14 Oba starša imata genotip Ss. 

a) Izpolni Punetov kvadrat. 
26,5 73,5 23,9 76,1 0,120 1 0,729 

b) Fenotip staršev je? 1,5 98,5 0,0 100,0 0,993 1 0,319 

c) Verjetno število mladičev s fenotipom za kratko dlako, 

 ki imajo genotip? 

10,3 

5,9 

89,7 

94,1 

14,9 

7,5 

85,1, 

92,5 

0,658 

0,135 

1 

1 

0,417 

0,713 

d) Verjetnost mladičev s fenotipom za dolgo dlako, 

 ki imajo genotip? 

8,8 

5,9 

91,2 

94,1 

7,5 

6,0 

92,5 

94,0 

0,084 

<0,001 

1 

1 

0,773 

0,983 

 



Kukovec, N. Priprava in evalvacija o genetiki pri devetošolcih. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

21 
 

5.3 Skupna analiza preizkusa znanja  

 

Pri izračunu skupnega povprečnega rezultata smo uporabili t-test. Tabela 11 prikazuje 

povprečno število točk, ki so jih učenke in učenci dosegli pri preizkusu znanja. T-test je 

pokazal, da so učenci devetega razreda bolje rešili preizkus znanja, saj je bila ugotovljena 

statistično pomembna razlika v znanju genetike (p = < 0,001). Kot odgovor na moje 

raziskovalno vprašanje, ali nivo izobraževanja vpliva na uspešnost reševanja preizkusa 

znanja, lahko trdim, da nivo izobraževanja vpliva na uspešnost reševanja preizkusa znanja, 

kar je razvidno iz spodnje tabele. 

Pri skupni analizi glede na spol pa do statistično pomembnih razlik pri t-testu ni prišlo. Tako 

dekleta, kot fantje so na preizkusu dosegli povprečno skoraj enako število točk. 

Tabela 11: Skupen povprečen rezultat na preizkusu znanja glede na razred in spol 

Neodvisna 

spremenljivka 

8. razred / ženski spol 9. razred / moški spol t - preizkus 

M SO M SO t df p 

Razred  

Spol  

15,3 6,23 20,8 5,12 -5,323 133 <0,001 

19,4 5,54 19,2 6,44 0,225 133 0,822 

Opomba: M = aritmetična sredina; SO = standardni odklon 
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6. RAZPRAVA IN SKLEPI 

 
Genetika je temelj sodobne biologije in v njenem razumevanju leži kritičen vidik 

naravoslovne pismenosti. A genetika zaenkrat ostaja domena, ki se jo je še posebej težko učiti 

in naučiti zaradi mnogih, še nepoznanih celičnih in molekularnih subjektov in procesov, ki jih 

zajema. Znanje v genetiki postane velik izziv za učence, saj za njih pomeni povezovanje 

znanja na več ravneh biološke organizacije(gena, beljakovine, celice, tkiva, organa in ravni 

organizma) (Freidenreich, Duncan in Shea, 2011).  

V okviru empiričnega dela diplomske naloge smo s pomočjo strukturiranega preizkusa znanja 

poskušali preveriti, kakšno je znanje učencev devetega razreda o genetiki. Preizkus znanja, ki 

smo ga pripravili, je zajemal 22 trditev in 23 vprašanj izbirnega oziroma odprtega tipa. 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v znanju med učenkami in učenci, ter ali nivo 

izobraževanje vpliva na uspešnost reševanja preizkusa znanja.  

V naši raziskavi smo ugotovili, da je znanje genetike pri učencih nizko, saj so učenci devetih 

razredov po obravnavi vsebin genetike dosegli v povprečju le 20,8 od možnih 44 točk. Še 

slabše pa so se odrezali osmošolci, ki so v  povprečju dosegli le 15,3 točke. Da je znanje 

genetike po zaključku šolanja pri učencih nizko, ugotavljata tudi Banet in Ayuso(2000), ki sta 

v svoji raziskavi ugotovila, da imajo dijaki srednje šole (15-16 let) slabo temeljno biološko 

znanje. Nekateri niso vedeli, da smo vsa živa bitja zgrajena iz celic, drugi so imeli na tej 

stopnji izobraževanja probleme z razvrščanjem v skupine. Logična posledica napačnih 

predstav je bila, da je skoraj polovica učencev, ki v svojem programu še niso imeli genetike, 

menila, da rastline nimajo kromosomov. To tudi pomeni, da od njih težko pričakujemo, da 

bodo resnično razumeli teme, ki so povezane z dednimi informacijami in dedovanjem. V 

zvezi s tem je treba omeniti napačne oziroma alternativne predstave, ki so ovira pri usvajanju 

novega znanja (Fisher, 1985). 

Tomažič in Vidic (2011) na primer ugotavljata, da nizko znanje ni prisotno samo na področju 

genetike, ampak tudi na področju citologije, saj sta ugotovila, da je razumevanje celičnega 

transporta pri bodočih učiteljih nizko. Tudi bodoči učitelji so v njuni raziskavi odgovorili le 

na polovico vprašanj. Preverjala sta znanje na področju citologije bodočih učiteljev v prvem, 

drugem in tretjem letniku, ter ugotovila, da je znanje bodočih učiteljev v prvem letniku 

površno, v drugem in tretjem pa že boljše, ampak ne toliko kot, sta pričakovala. Ugotovila sta, 
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da so tisti, ki so v srednji šoli aktivno pristopili k praktičnim vajam in izvajali poskuse, 

dosegli precej višje rezultate na testu. 

Glede na spol pa nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v znanju učencev, kar kaže na 

to, da so te vsebine zahtevne tako za fante kot tudi dekleta. Enako je pokazala tudi raziskava 

Chu in Reid (2012), ki pravita, da je genetika zahtevna tako za fante kot tudi za dekleta zato, 

ker je abstraktna. Medtem, ko je dobro znano, da abstraktne ideje povzročajo težave, pravita, 

da bi zato, da bi jih lahko razumeli morali učenci pogosto razumeti več idej hkrati, kar pa 

največkrat privede do mentalne preobremenitve. Pravita tudi, da je kompleksna narava 

genetike lahko dobrodošla pot za naprej, saj analize kažejo, da obstajajo ideje in koncepti, ki 

so neločljivo povezani na štirih širših ravneh. Kot vir težav pri genetiki sta izpostavila 

naslednje: izkušnje v sporu z znanstvenim znanjem, jezik v genetiki, ideje, ki jih podpirajo, so 

negotove, učne strategije in kompleksna narava genetike. 

Genetika danes je zanimiva, vendar zelo težka disciplina za učence, kot tudi dijake in 

študente, saj morajo povezati molekularne strukture in jih posledično tudi razmeti, ter 

vključiti v procese na področju(Starbek, Erjavec in Peklaj, 2010). Je tudi panoga, ki je v 

zadnje pol stoletja doživela izrazito velik napredek in še vedno dnevno napreduje. Zaradi 

spoznanj, ki nam jih je genetika prinesla, lahko danes zdravimo in odkrivamo različne 

bolezni, ki jih včasih nismo poznali. Razvijamo lahko razne biotehnološke procese, 

pridobivamo nove sorte rastlin in pasme živali.  

Danes obstaja veliko strokovne literature o poučevanju in učenju genetike in dedovanja. 

Narejenih je bilo ogromno raziskav in projektnih nalog na temo znanja o genetiki. Večina teh 

je preverjala znanje oziroma predznanje učencev in dijakov o genetiki, izvedene pa so bile v 

različnih delih sveta.  Pri nas so Hladnik, Javornik, Košmelj in Peklaj (2012) ugotavljali, ali 

sodbe Biotehnoloških etičnih vidikov vplivajo na znanje srednješolcev o biotehnologiji in 

genetiki. Starbek, Starčuč-Erjavec in Peklaj (2010) v svoji raziskavi predlagajo, da z uporabo 

vizualizacijskih sredstev in multimedijev lahko učencem omogočimo boljše usvajanje znanja 

in boljše razumevanje učnih vsebin genetike. Ugotovili so, da so bili rezultati na končnem 

testu znanja veliko boljši v skupini, ki se je učila s pomočjo tekstov, slikovnega materiala in 

multimedijev, kakor v skupini, ki se je učila na tradicionalni način (razlaga profesorja). V 

Afriki so preverjali predstave učencev na podeželskih šolah, kjer so ugotovili, da imajo učenci 

napačne predstave o genetiki, a vir teh napačnih predstav ni jasen. Obstaja domneva, da je do 
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napačnih predstav prišlo zaradi prejšnjih učiteljev, kolegov in iz zastarelih učbenikov 

(Kibuka-Sebitosi, 2007). 

Zdi se nam pomembno, da je v učnem načrtu poudarek na temah iz genetike, in da imajo 

učenci in učenke možnost učenja o genetiki in novih temah, ki so danes prisotne v svetu. Tako 

tudi dobijo temelje in zanimanje za biološko področje genetike in lahko, da bo ravno kateri 

izmed njih v prihodnosti odličen strokovnjak. Genetika in njej sorodne teme so tesno 

povezane v našem vsakdanjem življenju. Povezane so z medicino, kmetijstvom, industrijo, 

tehnologijo, kot tudi etiko. Čeprav je genetika zanimiva, je tudi analitična in zelo abstraktna 

disciplina. To naj bi bil tudi razlog, zakaj je kompleksna za učenje. Po mnenju študentov in  

dijakov  je genetika največji izziv, na katerega so naleteli v času študija oziroma šolanja 

(Starbek, Erjavec, Peklaj, 2010). 
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PRILOGA 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

Z anketnim vprašalnikom poskušamo ugotoviti, koliko ste učenci v osnovnih šolah seznanjeni o 

genetiki in gensko spremenjenih organizmih ter, kakšna so vaša stališča do gensko spremenjenih 

organizmov. Zato vas prosimo, da rešite anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen. Rezultati vašega 

odgovarjanja ne bodi vplivali na vaše ocene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred :         8        9 

 

Spol :              Ž           M 

 

Ia) Ali si že slišal/a za gensko spremenjene organizme (GSO). DA NE 

Ib) Če si že slišal-a za GSO, navedi vsaj eno rastlinsko vrsto, ki jo gensko spreminjamo. 

_____________________________________________________ 

Ic) Napiši, kaj pomeni izraz gensko spremenjeni organizem (GSO).  

 

 

Id) Napiši, kaj pomeni izraz matične celice (izvorne celice).  

 

 

Ie) Od kod ti informacije o GSO? _____________________________________________________ 

If) V šoli smo se učili o biotehnologiji. DA NE 

Ig)  V šoli smo se učili o gensko spremenjenih organizmih. DA NE 



 

 

 

II. Obkroži ali je trditev pravilna ali napačna. Če odgovora ne poznaš, obkroži »ne vem«.  

Trditev Odgovor 

1. 
Gensko nespremenjena soja ne vsebuje genov, gensko 
spremenjena pa jih vsebuje. 

DA NE NE VEM 

2. 
Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO obstaja nevarnost, da se 
spremenijo geni osebe, ki jih uživa. 

DA NE NE VEM 

3. 
Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, 
npr. gene živali v rastline ali gene človeka v bakterije. 

DA NE NE VEM 

4. Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere. DA NE NE VEM 

5. Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za pripravo GSO. DA NE NE VEM 

6. Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene. DA NE NE VEM 

7. 
Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti 
herbicidom. 

DA NE NE VEM 

8. 
Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu 
organizmu. 

DA NE NE VEM 

9. 
Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin 
z novimi lastnostmi. 

DA NE NE VEM 

10.  Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje. DA NE NE VEM 

11. Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi. DA NE NE VEM 

12. 
Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev 
določenega dela DNA in pomnoževanje tega dela v velikem 
številu. 

DA NE NE VEM 

13. Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. DA NE NE VEM 

14. 
Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s 
prenosom določenih genov ozdravimo oziroma odpravimo 
genske napake, ki so vzrok bolezni. 

DA NE NE VEM 

15.  
Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem 
človeku. 

DA NE NE VEM 

16. 

Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih 
odvzamemo odrasli osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več 
vrst celic, uporabnih za zdravljenje nekaterih bolezni ali 
poškodovanih tkiv iste osebe. 

DA NE NE VEM 

17.  
Gensko spremenjena rastlina bi se lahko v okolju križala s 
sorodnimi vrstami. 

DA NE NE VEM 

18. 
Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo 
telesno celico. 

DA NE NE VEM 

19. 
Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, katerim 
vnesemo gen drugega osebka iste ali različne vrste. 

DA NE NE VEM 

20. Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati. DA NE NE VEM 

21. 
Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko  

spremenjena riba, v katero je bil vnesen gen meduze. 
DA NE NE VEM 

22. 
Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama 

izdelujeta herbicide. 
DA NE NE VEM 



 

 

 
III. Odgovori na spodnja vprašanja. Pri vsakem vprašanju, kjer je potrebno obkroževanje, je 

pravilen le en odgovor. 

1.  Prvi klonirani sesalec je bila 

A) zajklja Molly. 

B) psička Roxy. 

C) ovca Dolly. 

D) mačka Sally.  

2. Z genskim inženirstvom pridobivamo 

A) inzulin. 

B) kruh. 

C) mleko. 

D) vino.  

3. Bioetika je 

A) področje etike, ki se ukvarja z etičnimi dilemami na področju kemije. 

B) področje etike, ki se ukvarja z etičnimi dilemami na področju biotehnologije oz. biologije. 

C) področje etike, ki se ukvarja z kulturnimi dilemami na področju zgodovine. 

D) področje etike, ki se ukvarja z etičnimi dilemami na področju fizike. 

4. Kateri izmed spodaj naštetih procesov je biotehnološki? 

A) Varjenje piva. 

B) Kuhanje marmelade. 

C) Kuhanje zelja. 

D) Sušenje pršuta. 

5. Kaj nastane takoj po oploditvi? 

A) jajčece 

B) spermij 

C) zigota 

D) zarodek 

  

6. Na shemi je prikazan del zaporedja v molekuli 

A) lipida. 

B) beljakovine. 

C) DNA. 

D) sladkorja. 

7. Informacija za zaporedje na 

shemi se nahaja v molekuli 

A) lipida. 

B) beljakovine. 

C) DNA. 

D) sladkorja. 

 



 

 

 

8. Napiši, kaj predstavlja shema na desni. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

9. Katere celice so predstavljene na shemi? 

A) virusna 

B) bakterijska 

C) rastlinska 

D) živalska 

E) glivna 

 
 

10. Strukture, ki so na spodnji sliki označene s črkami, postavi v pravilno zaporedje in 

reši naloge! 

 

a) Pravilno zaporedje je _______________________________________. 

b) Koliko celic nastane iz ene celice, po 6 zaporednih mitotskih delitvah?________. 

c) Koliko kromosomov je v vsaki celici, ki so nastale po 7 zaporednih mitotskih delitvah, 

če je bilo v izvorni celici 86 kromosomov? _____________________________. 

d) Koliko kromosomov je v celici, ki je nastala po mejotski delitvi, če je bilo v izvorni 

celici 96 kromosomov? _____________________________. 

 

A 

B 

C 

Č 

D 



 

 

11. Razloži, kaj predstavlja spodnja shema in napiši svoje mnenje o pravilnosti sheme. 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

12. Razloži, kaj predstavlja desna shema. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

13. Kako imenujemo del na shemi, ki je označen s črnim 

črtkanim pravokotnikom. 

______________________________________ 

 

 

 

 

14. Angora kunci imajo zelo dolgo dlako. Ta lastnost se izrazi pri recesivnih 

homozigotih. Reši nalogo, ki se navezuje na omenjene kunce. 

 

Oba starša imata genotip Ss.  

a) Izpolni Punnetov kvadrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fenotip staršev je: ______________________ 

V leglu se izleže 12 mladičev. Verjetno število mladičev s 

c) fenotipom za kratko dlako ________________, z genotip-om/i ___________________ 

č) fenotipom za dolgo dlako  ________________, z genotip-om/i ___________________ 


