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POVZETEK 

Nacionalno preverjanje znanja v Sloveniji poteka konec 6. in 9. razreda. V 9. razredu 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport poleg slovenščine in matematike izbere tudi 

tretji predmet, pri katerem učenci pokaţejo svoje znanje. V letih 2007, 2008, 2012 in 2014 je 

bila za tretji predmet izbrana fizika. Sama uspešnost reševanja nalog skozi vsa ta leta je 

napeljevala k temu, da učenci uspešneje, glede na povprečno število doseţenih točk, rešujejo 

naloge iz fizikalnih vsebin 9. razreda v primerjavi z nalogami iz vsebin 8. razreda. S 

programom Excel in statističnim t-testom skozi diplomsko nalogo pokaţemo, da je to res. 

Izmerjeno statistično pomembno razliko v uspešnosti reševanja lahko delno pripišemo 

pozabljanju, ki je tem večje, čim dlje je minilo od obravnave določene fizikalne snovi.  

Ključne besede: fizika, Nacionalno preverjanje znanja, pozabljanje 

ABSTRACT 

National Assessments of Knowledge in Slovenia take place at the end of the 6
th

 and the 9
th

 

grade. In grade 9, the Ministry of Education, Science and Sport selects, in addition to the 

Slovene language and mathematics, also a third subject, in which students demonstrate their 

knowledge. In the years 2007, 2008, 2012, and 2014 physics was the selected third subject. 

Throughout all these years many teachers speculated that pupils are more successful 

(according to the average number of points achieved) in solving tasks with physical content of 

9
th

 grade in comparison with the tasks with the content of the 8
th

 grade. This hypothesis is 

tested and confirmed in the thesis with the use of Excel program and a statistical t-test. The 

measured statistically significant difference in the effectiveness of task solving can be 

partially attributed to forgetting, which follows a simple rule: the more time passes from 

learning a certain (physics) topic, the less of the topic content one remembers. 

Keywords: Physics, National Assessment of Knowledge, forgetting 
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1 UVOD 

Učenci skozi šolanje pridobijo veliko novega znanja, za katerega se pričakuje, da ga bodo 

znali priklicati in uporabljati tako v standardnih šolskih primerih kot v novih realističnih 

situacijah. Za preverjanje znanja obstajajo različni preizkusi, med drugimi tudi Nacionalno 

preverjanje znanja, ki preverja znanje celotne populacije učencev znotraj Republike Slovenije. 

Med učitelji, ki ocenjujejo, izvajajo in vrednotijo omenjeni preizkus, se pojavlja vprašanje, ali 

pozabljanje učne snovi kot ena izmed človeških lastnosti vpliva na uspešnost reševanja pri 

Nacionalnem preverjanju znanja. V diplomski nalogi si ne delamo utvar, da lahko z analizo 

rezultatov preizkusov iz fizike na Nacionalnem preverjanju znanja nedvoumno potrdimo ali 

ovrţemo to hipotezo. Pri razmišljanju o vplivu pozabljanja na uspešnost reševanja lahko kljub 

temu pomembno prispevamo s tem, da preverimo, kako uspešni so učenci pri reševanju nalog 

iz vsebin 8. in kako uspešni pri reševanju nalog iz vsebin 9. razreda. O tem, kako bolj 

zanesljivo meriti zgolj vpliv pozabljanja, v zaključku diplomskega dela predlagamo nekaj 

moţnosti. Skozi diplomsko delo predvsem raziščemo, kako sta povezani časovna 

odmaknjenost obravnave snovi in uspešnost reševanja. 

Najprej se v drugem in tretjem poglavju podamo v teoretične vode in spoznamo Nacionalno 

preverjanje znanja, ter pozabljanje kot del učnega procesa, nato v četrtem poglavju, ki 

predstavlja teţišče dela, s statističnim raziskovanjem preverjamo nekaj hipotez o uspešnosti 

reševanja pri posameznih sklopih nalog iz vsebin 8. in 9. razreda. V zaključku povzamemo 

rezultate in jih poskušamo umestiti v razpravo o pozabljanju kot delu procesa usvajanja 

znanja skozi proces izobraţevanja. 
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2 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) se v šolskem sistemu v Sloveniji izvaja s 

pisnim preizkusom, ki ga vsi učenci slovenskih šol pišejo istočasno, pod enakimi pogoji. 

Glavni namen preizkusa je, da učenci, učitelji, starši, ravnatelji in ostali strokovni delavci šol 

dobijo vpogled v znanje učencev, doseganje ciljev in standardov iz učnega načrta. Prav ta 

namen po drugi strani pomaga pri izboljšanju učnega procesa v prihodnosti. S podatki o 

uspehu učencev v splošnem in pri posamezni nalogi lahko namreč zaposleni v šolskem 

sistemu premislijo in prilagodijo nadaljnjo vzgojo in izobraţevanje z namenom izboljšati 

znanje učencev. Trenutna zakonodaja določa izvajanje NPZ v 6. in 9. razredu in je obvezno za 

vse učence teh razredov. Učenci pri NPZ pišejo tri različne osnovnošolske predmete. V 

šestem razredu se izvaja Nacionalno preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in tujega 

jezika, medtem ko se v 9. razredu poleg matematike in slovenščine izvaja še preverjanje 

znanja tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in 

šport [1]. V letih 2007, 2008, 2012 in 2014 je bila kot tretji predmet izbrana fizika. 

NPZ iz fizike sestavljajo naloge iz fizikalnih vsebin 7., 8. in 9. razreda. Sestavljavci NPZ na 

podlagi učnega načrta sestavijo 20 nalog, od tega 10 do 12 nalog izbirnega tipa in nalog s 

kratkimi odgovori, ter 8 do 10 računskih oziroma strukturiranih nalog. Skupaj je moţno 

doseči 36 točk. Preizkus ovrednotijo učitelji po navodilih, ki jih določi predmetna komisija za 

fiziko. Naloge so razporejene po razredih glede na izvajani učni načrt. Učni načrt za fiziko se 

je leta 2011 spremenil. V tabeli 2.1 je prikazana pribliţna razporeditev fizikalnih vsebin 8. in 

9. razreda pred spremembo učnega načrta, v tabeli 2.2 je prikazana razporeditev vsebin po 

spremembi učnega načrta. S krepkim tiskom so označene spremembe [2]. 

Tabela 2.1: Fizikalne vsebine v 8. in 9. razredu pred spremembo učnega načrta za fiziko 2011. 

8. razred 9. razred 

 uvod v fiziko 

 sile 

 delo in energija 

 toplota in notranja energija 

 gostota, tlak, vzgon 

 enakomerno in pospešeno gibanje 

 vesolje 

 električni tok 

 magnetna sila 

 fizika in okolje 
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Tabela 2.2: Fizikalne vsebine v 8. in 9. razredu po spremembi učnega načrta za fiziko 2011. 

8. razred 9. razred 

 uvod v fiziko 

 svetloba 

 vesolje 

 enakomerno gibanje 

 sile 

 gostota, tla, vzgon 

 pospešeno gibanje in drugi Newtonov 

zakon 

 delo in energija 

 toplota in notranja energija 

 električni tok 

 magnetna sila 

 fizika in okolje 

 

S pomočjo rezultatov uspešnosti reševanja NPZ iz fizike in ostalih predmetov lahko učitelji 

raziskujejo določena vprašanja in domneve, ki se pojavijo tekom sestavljanja, izvajanja, 

ocenjevanja in vrednotenja preizkusa. Eno izmed vprašanj, ki se je pred kratkim pojavilo med 

učitelji fizike, je bilo, ali učenci bolj uspešno rešujejo naloge iz fizikalnih vsebin 9. razreda v 

primerjavi z nalogami iz vsebin 7. in 8. razreda, saj pri slednjih mine več časa od obravnave 

snovi do samega preverjanja znanja na NPZ in je tako pozabljanje, ki je del učenega procesa, 

večje. 

3 SPOMIN IN UČENJE 

V procesu izobraţevanja je eden izmed glavnih ciljev prenos znanja od učitelja na učenca.  

Doseči ţelimo, da se učenec nauči nekaj novega, si to zapomni in uporabi v nadaljnjem 

šolanju in ţivljenju. Ţal pa vemo, da smo ljudje bitja, ki pogosto pozabljamo določene reči, 

zlasti nam le-te hitro uidejo iz spomina, če jih slišimo ali preberemo le enkrat. Za ohranitev 

informacij v našem spominu je potrebno vloţiti veliko truda in dela.  

Razlikujemo več vrst spomina. Naučeno gradivo v šoli prehaja iz senzornega v kratkoročni 

spomin in nenazadnje tudi v dolgoročni spomin preko različnih procesov in za različno dolgo 

časa. V šoli besedne in nebesedne simbole, pomene in splošno znanje ohranja semantični 

spomin [3]. V fiziki se srečata matematika in semantični spomin. Poskuse in demonstracije 

učenci povezujejo s pojmi v fiziki, zato so le-ti zelo pomembni. Učencem ni dovolj le na 

slikah pokazati določenih poskusov, ampak jih je potrebno tudi praktično izvesti, saj le tako 
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učencem ostanejo dolgo v spominu [4]. Novo znanje je potrebno tudi obnavljati, saj ga v 

nasprotnem primeru pozabimo. 

Proces ohranjanja spominskih sledi, ki nastanejo v moţganih med učenjem, imenujemo 

retencija. Slednjo je zelo teţko raziskovati, saj je poleg teţkega dostopa do moţganskih delov 

pogojena tudi s čustvenimi doţivljaji [3]. Velikokrat učenci ne pokaţejo vsega znanja, ki ga 

imajo, prav zaradi čustvenih blokad, kot je na primer strah. Sčasoma nastopi tudi pozabljanje, 

ki je nasproten pojav retenciji. Upadanje slednje oziroma uničevanje spominskih sledi namreč 

meri pozabljanje. Upadanje retencije je s krivuljo prvi narisal nemški psiholog Hermann 

Ebbinghaus ob koncu 19. stoletja in kaţe odnos med količino ohranjenega gradiva in 

trajanjem retencije. Oblika krivulje je odvisna od snovi, ki se je učimo. Bolj smiselno gradivo 

je učencu bolj razumljivo, zato se ga hitreje nauči, ga oblikuje in uporablja ter počasneje 

pozablja, kar je opisano s poloţnejšo krivuljo, saj je upad znanja manjši in počasnejši. Na 

obliko krivulje, s katero opišemo retencijo, vpliva tudi količina prvotnega učenja, saj se 

pomanjkljivo naučeno gradivo hitreje pozablja od gradiva, v katerega smo se poglobili in se 

ga dobro naučili. Nenazadnje je pomembna tudi metoda učenja, saj se veliko več naučimo, če 

med učenjem delamo krajše odmore [3]. 

 

Slika 3.1: Krivulja pozabljanja v enem mesecu. 

Padajoča krivulja pozabljanja (slika 3.1) prikazuje odvisnost priklica (v %) od časa, ki je 

pretekel od učenja. Pozabljanje besednega gradiva je največja takoj po učenju – tam je 

krivulja najbolj strmo padajoča. Ebbinghaus je v svoji prvi raziskavi, ki jo je objavil v knjigi 

Über das Gedächtnis (Memory: A Contribution to Experimental Psychology) [5] zapisal, da 

ţe po 20 minutah ostane v naših moţganih le 58 % naučenega. Odstotek naučenega se s 
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časom še manjša in sicer po eni uri od učenja ostane v naših moţganih 44 % naučenega, 

medtem ko po dveh dneh ostane po njegovi raziskavi le 28 % naučenega gradiva. Le še 

četrtino naučenega se spomnimo po šestih dneh, po enem mesecu pa v naših moţganih ostane 

le 21 % naučenega gradiva [6]. 

Ko krivuljo pozabljanja razširimo na večje časovno območje, na primer na eno leto od učenja, 

dobimo krivuljo na sliki 3.2. Opazimo lahko, da tudi po enem mesecu krivulja še upada, je pa 

koeficient upadanja bistveno manjši kot na začetku krivulje, denimo po enem dnevu 

učenja [5]. 

 

Slika 3.2: Kvalitativna krivulja pozabljanja v enem letu. Merilo na časovni osi je, razen pri 

času nič, pribliţno logaritemsko. 

NPZ iz fizike se, kot ţe omenjeno, piše konec 9. razreda. Poleg nalog iz vsebin 9. razreda so 

vključene tudi naloge iz fizikalnih vsebin 7. in 8. razreda. Čas, ki je pretekel od učenja snovi v 

7. in 8. razredu, je bistveno večji od časa, ki je pretekel od učenja snovi v 9. razredu, a je v 

obeh primerih na krivulji pozabljanja skrajno desno (slika 3.2). Razlika med odstotkom 

priklica po enem mesecu ali po enem letu je zelo majhna, kar pomeni, da je odstotek 

preostalega znanja v obeh primerih pribliţno enak in bi potemtakem učenci fizikalne naloge 

na NPZ iz vsebin 8. in 9. razreda pisali enako uspešno. Ali je temu res tako, pa preverimo v 

nadaljevanju, ko z raziskovanjem ugotavljamo, ali obstaja razlika med uspešnostjo reševanja 

nalog iz fizike osmega in devetega razreda na NPZ iz fizike. 
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4 RAZISKOVALNI DEL 

V diplomski nalogi bo celotni raziskovalni del namenjen iskanju odgovora na vprašanje: Ali 

učenci na NPZ iz fizike uspešneje rešujejo naloge iz fizikalnih vsebin 9. razreda od nalog iz 

fizikalnih vsebin 8. razreda? Iz odgovora na to vprašanje lahko nato posredno sklepamo, ali 

vmesno pretečeno obdobje vpliva na pozabljanje snovi v procesu učenja. Fizikalne naloge, ki 

pripadajo vsebinam 7. razreda bomo izpustili, saj je nalog premalo za reprezentativni vzorec, 

poleg tega pa naloge večinoma pripadajo prvi kognitivni stopnji (opis le-teh v nadaljevanju), 

zato učencem niso predstavljale večjih teţav in so te naloge reševali zelo uspešno. Nalog iz 

fizikalnih vsebin 8. in 9. razreda je več, zato jih lahko zanesljiveje statistično raziščemo. Kot 

ţe omenjeno, se je leta 2011 spremenil učni načrt za fiziko in so nekatere fizikalne vsebine 

9. razreda prešle v 8. razred in obratno. Zato v raziskavi uporabimo le podatke preizkusov iz 

fizike, pisanih na NPZ v letih 2007, 2008 in 2012, ko je še veljal prejšnji učni načrt in so bile 

fizikalne vsebine v vseh treh letih enako razporejene. Podatkov NPZ iz fizike za leto 2014 v 

raziskavo nismo vključili. 

4.1 CILJI 

Za raziskovalni del izpostavimo dva najpomembnejša cilja. Prvi je raziskati, ali so fizikalne 

naloge iz vsebin 8. razreda bolje ali slabše rešene od fizikalnih nalog iz vsebin 9. razreda na 

NPZ iz fizike. Drugi cilj je še dodatno preveriti, kako časovna odmaknjenost vpliva na 

uspešnost reševanja fizikalnih nalog na NPZ. 

4.2 HIPOTEZE 

Glede na opisana cilja lahko postavimo naslednji dve hipotezi: 

1. Fizikalne naloge iz vsebin 8. razreda so na NPZ iz fizike v povprečju rešene slabše 

od fizikalnih nalog iz vsebin 9. razreda. 

2. Časovna odmaknjenost vpliva na uspešnost reševanja fizikalnih nalog na NPZ preko 

pozabljanja snovi, in sicer je pozabljanje pri vsebinah tem večje, čim dlje je oddaljena 

njihova obravnava.  

Raziskovanja se lotimo iz dveh zornih kotov. Najprej preverimo hipotezi s pomočjo 

primerjave povprečja doseţenih točk pri posameznem preizkusu NPZ iz fizike, nato hipotezi 

preverimo tudi s pomočjo povprečja doseţenih točk pri nalogah posameznih kognitivnih 
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stopenj. Kot ţe omenjeno, za večji del analize uporabimo računalniški program Excel, ki mu 

dodamo še t-test, s katerim preverimo verodostojnost ugotovitev, pridobljenih z Excelom.  

4.3 METODE DELA 

Uporabili bomo kvantitativno paradigmo, ki temelji na velikem reprezentativnem vzorcu, saj 

se je vsako leto, ko je bil izvajan NPZ iz fizike, preverjanja udeleţilo pribliţno 4500 učencev 

9. razreda. Zanesljivost ugotovitev, ki jih bomo pridobili s pomočjo programa Excel, bomo 

analizirali tudi s statističnim orodjem, t-testom, in tako preverili statistično verodostojnost 

dobljenih ugotovitev. 

4.3.1 t-TEST 

V statistiki obstaja veliko metod za testiranje hipotez. Glede na velikost vzorca, razpršenost 

le-tega, tip spremenljivk in podobno, lahko izberemo test, ki bo ustrezno preveril določeno 

hipotezo. Za naše raziskovanje uporabimo t-test, saj gre za primerjavo dveh neodvisnih 

vzorcev, pri katerih varianca ni znana. Testiranje hipotez poteka vedno po naslednjem 

postopku [7]: 

1. Postavimo ničelno hipotezo 𝐻0, ki vedno predvideva enakost (npr. enakost povprečij dveh 

vzorcev), ki je lahko pravilna ali nepravilna. V poteku testiranja hipotez preverjamo, ali jo 

lahko ovrţemo. 

2. Postavimo alternativno hipotezo 𝐻𝑎 , ki je ničelni komplementarna. 

3. Izberemo stopnjo tveganja. 

4. Iz podatkov vzorca izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike. Tukaj je 

statistika odvisna od tipa spremenljivk. Pri nadaljnjem raziskovanju bomo uporabili t-test. Iz 

podatkov o povprečju, standardnem odklonu in številu prostorskih stopenj po naslednji enačbi 

izračunamo skupno varianco sp [8]: 

𝑠𝑝 =   
 𝑛1 − 1 ∙ 𝑠1

2 +  𝑛2 − 1 ∙ 𝑠2
2

𝑛1 +  𝑛2 − 2
 . 

Nato izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike 𝑡 [8]: 

𝑡 =  
𝑥 1 −  𝑥 2

𝑠𝑝 ∙  
1
𝑛1

+  
1
𝑛2

 . 
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5. V tabelah poiščemo tabelarično vrednost testne statistike. Z zapisom 𝑡(0,05;  31) 

označimo, da uporabimo tabelarično vrednost 𝑡 za stopnjo tveganja 5 % pri 31 prostorskih 

stopnjah. 

6. Sklep postavimo na osnovi relacije med eksperimentalno in tabelarično vrednostjo: 

a) Če je eksperimentalna vrednost večja od tabelarične, ničelno hipotezo ovrţemo in 

sprejmemo alternativno. 

b) Če je eksperimentalna vrednost manjša od tabelarične, ničelne hipoteze ne moremo 

ne sprejeti ne ovreči. Ničelne hipoteze ne moremo potrditi. 

Glavna nit raziskovanja je poiskati odgovor na vprašanje: Ali so podatki iz vzorcev dovolj 

zanesljivi, da lahko pokaţemo, da učenci v splošnem na NPZ uspešneje rešujejo naloge iz 

vsebin 9. razreda od nalog iz vsebin 8. razreda? Pred raziskovanjem predpostavimo tri stvari: 

vzorca sta med seboj neodvisna in normalno porazdeljena, standardna odklona obeh vzorcev 

pa sta dovolj podobna, da ju jemljemo kot enaka. 

Sedaj ko poznamo teoretično podlago raziskave, se lotimo praktične uporabe opisanih 

statističnih orodij. 

4.4 POVPREČNO ŠTEVIL DOSEŽENIH TOČK V POSAMEZNEM LET

U 

Iz podatkov o povprečnem številu doseţenih točk pri posamezni nalogi s pomočjo funkcije 

AVERAGE
1
 v Excelu izračunamo povprečno doseţeno število točk nalog 8. in 9. razreda za 

posamezno leto, ko se je izvajal NPZ iz fizike. Rezultati so prikazani v tabeli 4.1. 

Tabela 4.1: Povprečje doseţenih točk nalog 8. in 9. razreda po letih. 

 2007 2008 2012 

8. razred 0,39 0,34 0,33 

9. razred 0,49 0,55 0,40 

 

                                                           
1
Funkcija AVERAGE v Excelu izračuna povprečje niza podatkov po enačbi 𝑥 =  

𝑥1+ 𝑥2+⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
, pri čemer je 𝑛 

število podatkov. 
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V letu 2007 je bilo povprečno število točk nalog iz fizikalnih vsebin 8. razreda 0,39, medtem 

ko je bilo povprečno število točk iz vsebin 9. razreda 0,49, torej večje. Podobno je bilo tudi v 

letih 2008 in 2012. Iz tabele lahko na podlagi povprečij sklepamo, da so fizikalne naloge iz 

vsebin 9. razreda v povprečju uspešneje rešene od fizikalnih nalog iz vsebin 8. razreda, 

zastopanih na preizkusih NPZ v posameznem letu. Verodostojnost teh ugotovitev v 

nadaljevanju preverimo tudi statistično, s t-testom. Z 𝑥  označujemo povprečno doseţeno 

število točk posameznega razreda, z 𝑠 standardni odklon, ki ga s pomočjo funkcije STDEV
2
 

določimo v Excelu in z 𝑛 število fizikalnih nalog na NPZ določenega iz vsebin določenega 

razreda. Testiranja hipotez za posamezno leto poteka po korakih, opisanih v poglavju  

t-TEST. 

Za boljšo vizualno predstavo so povprečja pri posameznem letu predstavljena s histogramom 

na sliki 4.1. 

 

Slika 4.1: Povprečno število doseţenih točk pri NPZ iz fizike za posamezno leto. 

4.4.1 LETO 2007 

Za ničelno hipotezo 𝐻0  predpostavimo, da so bile naloge iz vsebin 8. in 9. razreda enako 

reševane glede na uspešnost, merjeno s povprečjem doseţenih številom točk. Za postavitev 

alternativne hipoteze imamo dve moţnosti: lahko trdimo, da so bile naloge iz vsebin 9. 

razreda bolj oziroma manj uspešno rešene kot naloge iz vsebin 8. razreda. Ker je druga 

moţnost, torej da so naloge iz vsebin 9. manj uspešno rešene od nalog iz vsebin 8. razreda, 

                                                           
2
Funkcija STDEV v Excelu izračuna standardni odklon niza podatkov po enačbi𝜎 =  

  𝑥𝑖− 𝑥  2𝑁
𝑖=1

 𝑁
, pri čemer je 𝑁 

število podatkov. 
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glede na uvodno teorijo v prvem poglavju veliko manj verjetna, sprejmemo prvo moţnost. 

Sledi alternativna hipoteza 𝐻𝑎 , ki pravi, da so bile naloge iz vsebin 9. razreda uspešneje 

rešene od nalog iz vsebin 8. razreda. 

V tabeli 4.2 so nanizani podatki o povprečnem številu doseţenih točk, standardnem odklonu 

in številu nalog iz vsebin določenega razreda za leto 2007. 

Tabela 4.2: Povprečno število točk, standardni odklon in število nalog za posamezni razred 

leta 2007. 

 𝒙  s n 

8. razred 0,39 0,13 16 

9. razred 0,49 0,25 17 

 

Izračunamo skupno varianco: 

𝑠𝑝 =   
 16 − 1 0,132 +  17 − 1 0,252

16 +  17 − 2
= 0,20 . 

Izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike 𝑡: 

𝑡 =  
0, 49 − 0, 39

0, 20  
1

16 +  
1

17

= 1,435 . 

Ker določamo dva parametra (𝑠𝑝  in 𝑡), je število prostostnih stopenj za dva manjše od števila 

meritev: 16 +  17 –  2 =  31 . 

Za primerjavo eksperimentalne in tabelarične vrednosti testne statistike 𝑡, poiščemo 

tabelarično vrednost 𝑡 v tabeli [9] za stopnjo tveganja 5 % in 31 prostostnih stopenj: 

𝑡 0,05;  31 =  1,696 . 

Ker velja neenakost 1,435 < 1,696, ne moremo ne sprejeti ne zavreči ničelne hipoteze 𝐻0. 

Lahko pa s pomočjo iste tabele [9] poiščemo tabelarično vrednost, pri kateri lahko sprejmemo 

alternativno. Gre za stopnjo tveganja 10 %, saj je vrednost testne statistike naslednja: 

𝑡 0,10;  31 =  1,309 . 
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Ker velja 1,435 > 1,309 , lahko zavrţemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno. 

Potemtakem lahko z 90 % gotovostjo trdimo, da so učenci leta 2007 uspešneje reševali naloge 

iz vsebin 9. razreda od nalog iz vsebin 8. razreda. 

4.4.2 LETO 2008 

Za ničelno hipotezo 𝐻0  zopet predpostavimo, da so bile naloge iz vsebin 8. in 9. razreda 

enako uspešno rešene, alternativna hipoteza 𝐻𝑎  pa pravi, da so bile naloge iz vsebin 9. razreda 

uspešneje rešene od nalog iz vsebin 8. razreda. 

V tabeli 4.3 so nanizani podatki o povprečnem številu doseţenih točk, standardnem odklonu 

in število nalog za določen razred za leto 2008. 

Tabela 4.3: Povprečno število točk, standardni odklon in število nalog za posamezni razred 

leta 2008. 

 𝒙  𝒔 𝒏 

8. razred 0,34 0,17 16 

9. razred 0,55 0,25 17 

 

Iz podatkov v tabeli 4.3 izračunamo skupno varianco: 

𝑠𝑝 =   
 16 − 1 0,172 +  17 − 1 0,252

16 +  17 − 2
= 0,22 . 

Izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike 𝑡: 

𝑡 =  
0, 55 − 0, 34

0, 22  
1

16 + 
1

17

= 2, 74 . 

Število prostorskih stopenj:  16 +  17 –  2 =  31 . 

Zopet lahko s pomočjo tabele [9] določimo tabelarično vrednost testne statistike 𝑡 za stopnjo 

tveganja 5 %: 

𝑡 0,05;  31 =  1,696 . 
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Ker velja 2,74 > 1,696, lahko zavrţemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno. Torej 

lahko s 95 % gotovostjo trdimo, da so učenci leta 2008 uspešneje reševali naloge iz vsebin 9. 

razreda od nalog iz vsebin 8. razreda. 

Samo porazdelitev rezultatov lahko iz podatka o povprečju in standardnem odklonu 

prikaţemo z Gaussovo krivuljo (slika 4.2). Celotni del pod krivuljo predstavlja verjetnost 1, 

od samih podatkov o povprečju in standardnem odklonu pa je odvisna oblika in strmina 

krivulje. Osenčeni del na sliki 4.2 predstavlja verjetnost, da sta povprečji doseţenih točk za 

naloge iz vsebin 8. in 9. razreda enaki. Iz slike opazimo, da je verjetnost, da sta povprečji 

enaki, kar zagovarja tudi ničelna hipoteza na začetku tega poglavja, zelo malo verjetna, saj je 

osenčeni del v primerjavi z neosenčenim manjši. Iz oblik krivulj pa lahko opazimo tudi to, da 

so učenci pri nalogah iz vsebin 8. razreda v povprečju dosegali polovično število točk od vseh 

moţnih, medtem ko so učenci pri nalogah iz vsebin 9. razreda dosegali tako nizko kot tudi 

zelo visoko število točk. Vrh krivulje, ki opisuje naloge iz vsebin 9. razreda, je bolj desno od 

vrha pri nalogah iz vsebin 8. razreda, kar pomeni, da je izbira alternativne hipoteze na začetku 

tega poglavja pravilna. Na NPZ iz fizike so učenci uspešneje reševali naloge iz vsebin 

9. razreda od nalog iz vsebin 8. razreda. Krivulji sta podobni tudi za ostala leta, ko se je 

izvajal NPZ iz fizike. 

 

Slika 4.2: Gaussovi porazdelitvi uspešnosti pri reševanju nalog iz vsebin 8. (modro) in 

9. (rdeče) razreda za leto 2008. Večje prekrivanje krivulj (ploščina sivega področja) ustreza 

večji verjetnosti, da so učenci naloge iz vsebin obeh razredov reševali enako uspešno. 
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4.4.3 LETO 2012 

Podobno kot pri letih 2007 in 2008 tudi tukaj postavimo enako ničelno in enako alternativno 

hipotezo. 

𝐻0: naloge iz vsebin 8. in 9. razreda so bile glede na uspešnost enako uspešno rešene. 

𝐻𝑎 : naloge iz vsebin 9. razreda so bile uspešneje rešene od nalog iz vsebin 8. razreda. 

Tabela 4.4: Povprečno število točk, standardni odklon in število nalog za posamezni razred 

leta 2012. 

 𝒙  𝒔 𝒏 

8. razred 0,33 0,27 16 

9. razred 0,40 0,23 17 

 

Iz podatkov v tabeli 4.4. izračunamo skupno varianco: 

𝑠𝑝 =   
 16 − 1 0,272 +  17 − 1 0,232

16 +  17 − 2
= 0,25 . 

Izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike 𝑡: 

𝑡 =  
0, 40 − 0,33

0, 25  
1

16 +  
1

17

= 0,80 . 

Število prostorskih stopenj: 16 +  17 –  2 =  31 . 

Tabelarična vrednost testne statistike 𝑡 za stopnjo tveganja 5 % [9]: 

𝑡 0,05, 31 =  1,696 . 

Ker velja neenakost 0,80 <  1,696, ne moremo ne sprejeti ne ovreči ničelne hipoteze. 

Tabelarična vrednost testne statistike 𝑡 [9] za stopnjo tveganja 25 % je 

𝑡 0,25, 31 =  0,682 . 
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Ker velja 0,80 >  0,682 , lahko ob stopnji tveganja 25 % zavrţemo ničelno hipotezo in 

sprejmemo alternativno, ter tako s 75 % gotovostjo trdimo, da so učenci leta 2012 uspešneje 

reševali nalog iz vsebin 9. razreda od nalog iz vsebin 8. razreda. 

4.4.4 SKLEP 

S statističnim orodjem t-testom smo za določeno stopnjo tveganja sprejeli alternativno 

hipotezo. Opazimo, da so v vseh treh letih učenci uspešneje reševali fizikalne naloge iz vsebin 

9. razreda v primerjavi z nalogami iz vsebin 8. razreda. Z največjo gotovostjo, kar 95 %, 

lahko to trdimo za leto 2007, medtem ko je zanesljivost za leti 2008 in 2012 manjša, vendar 

še vedno dovolj velika, da lahko trdimo, da je v splošnem uspešnost reševanja nalog iz vsebin 

8. in 9. razreda različna oziroma višja pri fizikalnih nalogah iz vsebin 9. razreda. 

Do sedaj smo s statističnimi orodji in Excelom preverjali hipoteze za vsako leto posebej. 

Sedaj bi bilo smiselno preveriti tudi veljavnost hipoteze za vsa leta skupaj. V letih 2007, 2008 

in 2012 je veljal isti učni načrt, kar pomeni, da so bile fizikalne vsebine enako razdeljene po 

razredih in zato lahko naloge in povprečno število doseţenih točk med seboj primerjamo. 

4.4.5 LETA 2007, 2008 in 2012 

Tudi v tem primeru bosta ničelna in alternativna hipoteza zastavljeni na enak način. 

𝐻0: naloge iz vsebin 8. in 9. razreda so bile glede na uspešnost enako uspešno rešene. 

𝐻𝑎 : naloge iz vsebin 9. razreda so bile uspešneje rešene od nalog iz vsebin 8. razreda. 

V tabeli 4.5 so prikazani podatki o povprečnem številu doseţenih točk pri posameznem 

razredu, standardnem odklonu in številu nalog. 

Tabela 4.5: Povprečno število točk, standardni odklon in število nalog za posamezni razred za 

vsa leta skupaj. 

 𝒙  𝒔 𝒏 

8. razred 0,36 0,20 48 

9. razred 0,48 0,25 51 
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Izračunamo skupno varianco: 

𝑠𝑝 =   
 48 − 1 0,202 +  51 − 1 0,252

48 +  51 − 2
= 0,23 . 

Izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike 𝑡: 

𝑡 =  
0, 48 − 0,36

0, 23  
1

48 +  
1

51

= 2,59 . 

Število prostorskih stopenj: 48 +  51 –  2 =  97 .  

S pomočjo tabele [9] določimo tabelarično vrednost testne statistike 𝑡 za stopnjo tveganosti 

5 %: 

𝑡 0,05, 100 =  1,66 . 

Ker velja 2,59 > 1, 66, lahko sprejmemo alternativno hipotezo in zavrţemo ničelno. S 95 % 

gotovostjo lahko trdimo, da so učenci v letih 2007, 2008 in 2012 v povprečju uspešneje 

reševali naloge iz vsebin 9. razreda od nalog iz vsebin 8. razreda. 

Če pogledamo vsa tri leta skupaj, ko je veljal isti učni načrt in so fizikalne vsebine po razredih 

bile razporejene enako, lahko trdimo, da učenci uspešneje rešujejo naloge iz vsebin 9. razreda 

od nalog iz vsebin 8. razreda. To vsekakor potrdi obe hipotezi, zastavljeni na začetku 

4. poglavja. Videti je, da časovna odmaknjenost obravnave snovi vpliva na uspešnost 

reševanja nalog, kar se pozna v povprečju doseţenih točk pri nalogah iz vsebin posameznega 

razreda. 

Strokovnjaki za fiziko, ki sestavljajo naloge za NPZ, pred vsakim izvajanjem le-teh napovejo 

število točk, ki jih bodo učenci dosegli pri posamezni nalogi. Sama postavitev meje lahko ţe 

vnaprej določa razliko in teţavnost, ki jo strokovnjaki postavijo za določeno nalogo. Zato nam 

ti podatki lahko pridejo prav tudi pri raziskovalnem delu. Ţe samo povprečje napovedanih 

točk za posamezni razred lahko predvidi določeno odstopanje točk pri nalogah iz vsebin 

9. razreda v primerjavi s številom doseţenih točk pri nalogah iz vsebin 8. razreda. V tabeli 4.6 

je prikazano povprečno število točk za posamezni razred v letih 2007, 2008 in 2012. 
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Tabela 4.6: Povprečno število napovedanih točk doseţenih pri posameznem razredu v 

posameznem letu. 

 2007 2008 2012 

8. razred 0,58 0,58 0,56 

9. razred 0,66 0,66 0,56 

 

Opazimo lahko, da je bila napovedana uspešnost za leti 2007 in 2008 višja za naloge iz vsebin 

9. od nalog iz vsebin 8. razreda. Strokovnjaki za sestavljanje preizkusov iz fizike so torej ţe 

predpostavili, da bodo učenci uspešneje pisali naloge iz fizikalnih vsebin 9. razreda od nalog 

iz vsebin 8. razreda. Leta 2012 je bilo povprečno število napovedanih točk za oba razreda 

enako. Kot smo videli, se je izkazalo, da so učenci leta 2012 naloge iz vsebin 9. razreda rešili 

uspešneje od nalog iz vsebin 8. razreda, čeprav so strokovnjaki napovedali drugače. 

Napovedane točke s strani strokovnjakov lahko še dodatno potrdijo hipotezo, da so učenci 

uspešnejši pri nalogah iz vsebin 9. od nalog iz vsebin 8.  razreda. S histogramom na sliki 4.3 

je prikazano napovedano povprečno število doseţenih točk pri posameznem NPZ iz fizike za 

laţjo vizualno predstavljivost. 

 

Slika 4.3: Napovedano povprečno število doseţenih točk pri posameznem NPZ iz fizike. 
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4.5 POVPREČNO ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK PO KOGNITIVNIH 

STOPNJAH 

V zadnjem času se je v izobraţevanju razširila Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev, s 

katero preverjamo učenčevo znanje. Taksonomija je sestavljena iz šestih kognitivno miselnih 

procesov, ki so hierarhično razporejene od enostavnejšega do kompleksnejšega procesa [10]: 

1. Poznavanje: priklic dejstev. 

2. Razumevanje: sistematizacija in dojemanje smisla, ponotranjenje. 

3. Uporaba: zmoţnost uporabe naučenega v novih okoliščinah. 

4. Analiza: podrobnejše razumevanje sestavnih delov in odnosov med njimi. 

5. Sinteza: povezovanje osnovnih delov, dejstev v smiselno celoto. 

6. Vrednotenje: presoja rešitev, argumentov, ki temeljijo na sistematičnem razumevanju 

osnov. 

Na NPZ iz fizike so naloge razdeljene v tri kognitivne stopnje. V prvo kognitivno stopnjo 

spada prva raven po Bloomu, poznavanje. V drugo stopnjo spadata po Bloomu razumevanje 

in uporaba, v tretjo analiza, sinteza in vrednotenje. Posamezna naloga na NPZ pripada eni 

izmed treh kognitivnih stopenj. Glede na povprečno število doseţenih točk pri posamezni 

kognitivni stopnji za določen razred lahko primerjamo uspešnost učencev pri reševanju iz 

nekoliko drugačnega zornega kota. Čeprav teţavnost nalog ni v neposredni zvezi s 

kognitivnimi stopnjami, lahko pričakujemo, da so v povprečju naloge višjih kognitivnih 

stopenj za učence tudi zahtevnejše od nalog niţjih kognitivnih stopenj. Rezultati so zbrani v 

tabeli 4.7. 

Tabela 4.7: Povprečno število doseţenih točk po kognitivnih stopnjah v vseh treh letih skupaj. 

 1. kognitivna stopnja 2. kognitivna stopnja 3. kognitivna stopnja 

8. razred 0,45 0,35 0,32 

9. razred 0,69 0,45 0,40 
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Za laţjo predstavo so povprečja posameznih kognitivnih stopenj za posamezni razred 

prikazana s histogramom na sliki 4.4. 

 

Slika 4.4: Povprečno število točk pri nalogah posameznih kognitivnih stopenj. 

Pri vseh treh kognitivnih stopnjah lahko opazimo razliko v povprečnem številu doseţenih 

točk. Pri nalogah 1. kognitivne stopnje za 9. razred je povprečno število doseţenih točk 0,69, 

pri nalogah iste stopnje za 8. razred pa le 0,45 točke. Podobne razlike opazimo pri nalogah 2. 

in 3. kognitivne stopnje. Učenci so naloge izbranih kognitivnih stopenj iz fizikalnih vsebin 9. 

razreda reševali uspešneje od nalog enakih kognitivnih stopenj iz vsebin 8. razreda. 

Verodostojnost ugotovitev za posamezno kognitivno stopnjo lahko tudi tokrat preverimo s 

t-testom. 

4.5.1 PRVA KOGNITIVNA STOPNJA 

Na začetku postavimo ničelno in alternativno hipotezo. 

𝐻0: Naloge prve kognitivne stopnje iz vsebin 8. in 9. razreda v letih 2007, 2008 in 2012 so 

bile glede na uspešnost, merjeno na podlagi povprečnega števila doseţenih točk, rešene enako 

uspešno. 

𝐻𝑎 : Naloge prve kognitivne stopnje iz vsebin 9. razreda so bile v letih 2007, 2008 in 2012 

uspešneje rešene od nalog iz vsebin 8. razreda iste kognitivne stopnje. 

Podatki pridobljeni s programom Excel o povprečnem številu doseţenih točk, standardnem 

odklonu in številu nalog so prikazani v tabeli 4.8. 
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Tabela 4.8: Povprečno število točk, standardni odklon in število nalog prve kognitivne stopnje 

za posamezni razred za vsa leta skupaj. 

 𝒙  𝒔 𝒏 

8. razred 0,45 0,22 6 

9. razred 0,69 0,18 9 

 

Iz podatkov v tabelo 4.8 izračunamo skupno varianco: 

𝑠𝑝 =   
 6 − 1 0,222 +  9 − 1 0,182

6 +  9 − 2
= 0,20 . 

Izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike: 

𝑡 =  
0, 69 − 0,45

0, 20 
1
6 +  

1
9

=  2,28 . 

Število prostorskih stopenj: 6 +  9 –  2 =  13 . 

V tabeli [9] poiščemo tabelarično vrednost testne spremenljivke za stopnjo tveganja 5 %: 

 0,05, 13 =  1, 771 . 

Velja  2,28 > 1, 771 , zato lahko ovrţemo ničelno in sprejmemo alternativno hipotezo. S 

95 % gotovostjo lahko torej trdimo, da so učenci v letih 2007, 2008 in 2012 uspešneje reševali 

naloge prve kognitivne stopnje iz vsebin 9. od nalog iz vsebin 8. razreda. 

Tudi v tem primeru lahko z Gaussovo porazdelitvijo prikaţemo uspešnost reševanja nalog 

prve kognitivne stopnje (slika 4.5). Osenčeni del prikazuje verjetnost, da bi bili povprečji 

naloge prve kognitivne stopnje iz vsebin 8. in 9. razreda enaki. V primerjavi s celotno 

verjetnost je ta zelo majhna, dodatno to nakazujeta tudi vrha krivulje, ki sta oddaljena drug od 

drugega, torej je verjetnost, da bosta povprečji enaki, zelo majhna. Vrh krivulje, ki opisuje 

naloge iz vsebin 9. razreda je na sliki 4.5 precej bolj desno, kar pomeni, da je povprečna 

uspešnost pri teh nalogah večja od nalog iz vsebin 8. razreda, kar zopet potrdi pravilno izbiro 

alternativne hipoteze, ki pravi, da so naloge iz vsebin 9. razreda uspešneje rešene od nalog iz 

vsebin 8. razreda. Podobni krivulji dobimo tudi pri drugi in tretji kognitivni stopnji. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jurić, Dragana; Vpliv časovne odmaknjenosti 

obravnave snovi na uspešnost na Nacionalnem preverjanju znanja iz fizike 

- 20 - 

 

 

Slika 4.5: Gaussovi porazdelitvi pri reševanju nalog prve kognitivne stopnje iz vsebin 

8. (modro) in 9. (rdeče) razreda v letih 2007, 2008 in 2012. Verjetnost, da so učenci naloge 

prve kognitivne stopnje iz vsebin obeh razredov reševali enako uspešno, predstavlja ploščina 

sivega področja. 

4.5.2 DRUGA KOGNITIVNA STOPNJA 

Podobno kot pri prvi kognitivni stopnji lahko tudi tukaj postavimo ničelno in alternativno 

hipotezo. 

𝐻0: Naloge druge kognitivne stopnje iz vsebin 8. in 9. razreda v letih 2007, 2008 in 2012 so 

bile glede na uspešnost rešene enako uspešno. 

𝐻𝑎 : Naloge druge kognitivne stopnje iz vsebin 9. razreda so bile v letih 2007, 2008 in 2012 

uspešneje rešene od nalog iz vsebin 8. razreda iste kognitivne stopnje. 

Podatki potrebni za nadaljnje računanje so predstavljeni v tabeli 4.9. 

Tabela 4.9: Povprečno število točk, standardni odklon in število nalog druge kognitivne 

stopnje za posamezni razred za vsa leta skupaj. 

 𝒙  𝒔 𝒏 

8. razred 0,35 0,20 29 

9. razred 0,45 0,23 33 
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Izračunamo skupno varianco: 

𝑠𝑝 =   
 29 − 1 0,202 +  33 − 1 0,232

29 +  33 − 2
= 0,22 . 

Eksperimentalna vrednost testne statistike: 

𝑡 =  
0, 45 − 0,35

0, 22  
1

29 +  
1

33

=  1,79 . 

Število prostorskih stopenj: 29 +  33 –  2 =  60 . 

Tabelarična vrednost testne statistike za stopnjo tveganja 5 % [9]:  

𝑡 0,05, 60 =  1, 671 . 

Velja neenakost 1,79 >  1, 671 , torej lahko ovrţemo ničelno in sprejmemo alternativno 

hipotezo ter tako s 95 % gotovostjo trdimo, da so učenci v letih 2007, 2008 in 2012 uspešneje 

reševali naloge druge kognitivne stopnje iz vsebin 9. od nalog iz vsebin 8. razreda. 

4.5.3 TRETJA KOGNITIVNA STOPNJA 

Ničelna hipoteza 𝐻0: Naloge 3. kognitivne stopnje iz vsebin 8. in 9. razreda v letih 2007, 2008 

in 2012 so bile glede na uspešnost rešene enako uspešno. 

Alternativna hipoteza 𝐻𝑎 : Naloge 3. kognitivne stopnje iz vsebin 9. razreda so bile v letih 

2007, 2008 in 2012 uspešneje rešene od nalog iz vsebin 8. razreda iste kognitivne stopnje. 

Tabela 4.10: Povprečno število točk, standardni odklon in število nalog tretje kognitivne 

stopnje za posamezni razred za vsa leta skupaj. 

 𝒙  𝒔 𝒏 

8. razred 0,32 0,18 13 

9. razred 0,40 0,25 9 

 

V tabeli 4.10 so podatki, ki jih potrebujemo za izračun skupne variance: 

𝑠𝑝 =   
 13 − 1 0,182 +  9 − 1 0,252

13 +  9 − 2
= 0,21 . 
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Eksperimentalna vrednost testne statistike t: 

𝑡 =  
0, 40 − 0,32

0, 21 
1

13 + 
1
9

=  0,88 . 

Število prostorskih stopenj: 13 +  9 –  2 =  20 . 

Tabelarična vrednost testne statistike za stopnjo tveganja 5 % [9]: 

𝑡 0,05, 20 =  1,725 . 

Ker ne velja  0, 88 <  1,725, ne moremo ne ovreči ne sprejeti ničelne hipoteze. Torej bo 

stopnja tveganja večja. 

Tabelarična vrednost testne statistike za stopnjo tveganja 25 % [9]: 

𝑡 0,25, 20 =  0, 687 . 

Velja 0, 88 >  0,687,  zato lahko sprejmemo alternativno hipotezo. S 75 % gotovostjo lahko 

trdimo, da so učenci v letih 2007, 2008 in 2012 uspešneje reševali naloge tretje kognitivne 

stopnje iz vsebin 9. razreda od nalog iz vsebin 8. razreda. 

Prav tako lahko tudi tukaj za primerjavo dodam napovedano število točk s strani 

strokovnjakov fizike, ki ustvarjajo naloge za NPZ. Rezultati za leta 2007, 2008 in 2012 skupaj 

so zbrani v tabeli 4.11 in prikazani s histogramom na sliki 4.6. 

Tabela 4.11: Povprečno število napovedanih točk doseţenih v posameznem razredu pri 

določeni kognitivni stopnji v vseh treh letih skupaj. 

 1. kognitivna stopnja 2. kognitivna stopnja 3. kognitivna stopnja 

8. razred 0,68 0,58 0,52 

9. razred 0,77 0,63 0,49 

 

Iz histograma na sliki 4.6 opazimo, da so bile napovedane točke pri prvi in drugi kognitivni 

stopnji za 9. razred višje kot za 8. razred. Tudi strokovnjaki so predpostavili, da bodo učenci 

uspešneje rešili naloge iz vsebin 9. razreda. Pri tretji kognitivni stopnji je bila napoved ravno 

obratna, torej so strokovnjaki napovedali, da bodo učenci uspešneje rešili naloge iz vsebin 

8. razreda. Naša analiza pokaţe, da lahko kljub tej napovedi s 75 % gotovostjo trdimo, da so 
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učenci uspešneje rešili fizikalne naloge iz vsebin 9. razreda. Za prvo in drugo kognitivno 

stopnjo je napovedan rezultat še dodatna pomoč pri sprejetju glavne hipoteze raziskovalnega 

dela. Ta podatek lahko sluţi kot dodatna potrditev naše prvotne hipoteze tudi pri tretji 

kognitivni stopnji, čeprav je razlika med povprečji manjša kot pri prvi in drugi kognitivni 

stopnji. 

 

Slika 4.6: Povprečno število napovedanih točk doseţenih pri posamezni kognitivni stopnji. 

4.5.4 SKLEP 

Glede na rezultate statistične obdelave podatkov s t-testom ugotavljamo, da so učenci tudi 

glede na kognitivne stopnje uspešneje reševali fizikalne naloge iz vsebin 9. od nalog iz vsebin 

8. razreda. S 95 % gotovostjo lahko to trdimo za naloge 1. in 2. kognitivne stopnje, medtem 

ko lahko z manjšo, a še vedno veliko gotovostjo to potrdimo tudi za naloge 3. kognitivne 

stopnje. V drugem delu raziskovanja s pomočjo kognitivnih stopenj potrdimo rdečo nit 

celotne raziskave, in sicer, da časovna odmaknjenost od obravnave snovi do preverjanja 

znanja na NPZ vpliva na uspešnost reševanja nalog. To se odraţa kot uspešnejše reševanje 

nalog iz fizikalnih vsebin 9. razreda od nalog iz fizikalnih vsebin 8. razreda.  

S povprečnim številom doseţenih točk na celotnem preizkusu v posameznih letih in vseh letih 

skupaj, ter s povprečnim številom doseţenih točk pri nalogah različnih kognitivnih stopenj 

smo pokazali, da obstaja razlika v uspešnosti reševanja nalog na NPZ za posamezni razred. 

Previdnost pri interpretaciji dobljenih rezultatov zagotovo ni odveč. Veliko učiteljev je 

namreč v drugih raziskavah trdilo, da so fizikalne vsebine 8. razreda, kot so na primer gostota, 

tlak in vzgon, za učence zelo zahtevne in jim je ta snov teţka in nerazumljiva. Prepričati bi se 
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morali, ali je višje povprečje pri nalogah iz vsebin 9. razreda res posledica pozabljanja ali le 

teţavnosti vsebin. To bi načeloma lahko preverili tako, da bi zamenjali fizikalne vsebine 

učnega načrta 8. in 9. razreda, kar bi na primer pomenilo, da bi se učenci elektriko učili v 

8. razredu, gostoto, tlak in vzgon pa v 9. razredu. To je seveda neizvedljivo, saj bi teţko našli 

učitelja, ki bi bil pripravljen sodelovati in poučevati fizikalne vsebine v obratnem vrstnem 

redu kot je sedaj. Bi pa ta eksperiment zagotovo pokazal, ali je bolj uspešno reševanje nalog 

iz vsebin 9. razreda na NPZ iz fizike v primerjavi z nalogami iz vsebin 8. razreda res 

posledica pozabljanja ali mogoče le teţavnosti. Druga moţnost, s katero bi lahko preverili 

razliko med pozabljanjem in teţavnostjo je s pomočjo preizkusa, ki bi vseboval naloge iz 

fizikalnih vsebin 8. razreda. Istim učencem bi preizkus dali pisati najprej v 8. razredu in nato 

zopet čez eno leto, torej v 9. razredu, ko bi z istimi nalogami preverili retencijo fizikalnega 

znanja pri istih učencih. S tem bi dobili verodostojno povratno informacijo o tem, ali učencem 

fizikalne vsebine 8. razreda predstavljajo velik izziv ali je problem zgolj pozabljanje. 
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5 ZAKLJUČEK 

Skozi celotno diplomsko nalogo smo poskušali poiskati povezavo med pozabljanjem in 

usvajanjem znanja skozi proces šolanja. Predvsem v raziskovalnem delu diplomske naloge 

smo prišli do ugotovitev, da učenci na NPZ iz fizike uspešneje, glede na višino povprečnega 

števila doseţenih točk, rešujejo naloge iz fizikalnih vsebin 9. razreda v primerjavi z nalogami 

iz vsebin 8. razreda. Samo ugotovitev bi lahko pripisali procesu pozabljanja, saj nam tudi 

krivulja pozabljanja kaţe, da več časa kot mine od obravnave in učenja določene snovi, 

manjša količina naučenega ostane v našem spominu. In prav to bi bil lahko razlog, da so 

naloge iz vsebin 8. razreda slabše rešene, saj se NPZ iz fizike izvaja konec 9. razreda, torej 

eno slabo šolsko leto po tem, ko so bile fizikalne vsebine 8. razreda obravnavane. Sam 

rezultat raziskovanja pa moramo interpretirati zelo previdno, saj  bi lahko uspešnost reševanja 

pripisali tudi teţavnosti fizikalnih vsebin v 8. in 9. razredu, kajti določene raziskave kaţejo na 

to, da nekatere učne vsebine 8. razreda predstavljajo velik izziv učencem. Zagotovo pa lahko 

rečemo, da mešanica pozabljanja in teţavnosti negativno vpliva na uspešnost reševanja na 

preverjanjih in pri usvajanju znanja nasploh.  
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