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POVZETEK 

V diplomskem delu obravnavam problematiko poučevanja dokazovanja v šolah. 

Dokazovanje je bistvo vsega matematičnega raziskovanja,vendar kljub vsem pomembnim 

funkcijam dokaza, se mu tako učenci kot tudi učitelji izogibajo. Še več, učenci ne 

prepoznajo potrebe po formalnem dokazu, ki vključuje deduktivno argumentiranje, in 

naivno zaupajo empirični razvidnosti kot edini verodostojni potrditvi neke izjave. V 

nadaljevanju predstavljam drugačen pristop k dokazovanju v geometriji, in sicer 

računalniški model vodenega dokazovanja s pomočjo programa Ok Geometry. S pomočjo 

izdelanega modela želim pokazati, da lahko učenci z nekaj vodenja v ritualu dokazovanja 

navajajo več opažanj in ustreznih deduktivnih argumentov ter so posledično pri reševanju 

geometrijskih problemov bolj uspešni.  

 

KLJUČNE BESEDE: deduktivno argumentiranje, formalni dokaz, geometrijski 

problemi,  opažanja v geometrijskih konstrukcijah, poučevanje dokazov 

 

ABSTRACT 

My diploma work deals with the problems of teaching proving in schools. Proving is the 

basis of all mathematical research, yet, despite all the important functions of proof, both 

students and teachers avoid it. Moreover, students do not recognize the necessity of a 

formal proof, which includes deductive argumentation and naively trust empirical research 

as the only reliable confirmation of a statement. In the following, I present a different 

approach to proving in geometry, namely a computer model of guided proving made with 

the program Ok Geometry. With the assistance of the made model I want to show that 

student can, with some guidance, present multiple observations and relevant deductive 

arguments in the ritual of proving and are consequently more successful at solving 

geometrical problems.  

KEY WORDS: deductive argumentation, formal proof, geometrical problems, 

observations in geometrical constructions, teaching of proofs 
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1 UVOD 

Dokaz je ideal, pred katerim matematik muči samega sebe.  

Arthur Eddington  

Za matematike je dokaz zelo pomemben in jim predstavlja sredstvo za potrjevanje resnice 

neke izjave. Zato je smiselno dokaz vpeljati tudi v šole in učence naučiti samega procesa 

dokazovanja.  

V prvem delu diplomskega dela predstavljam teoretično obravnavo dokazovanja pri 

poučevanju in težave, ki se ob tem pojavljajo. Namreč, učenci in učitelji se kljub določbam 

v učnem načrtu dokazovanju izogibajo. Raziskala sem razloge za neuspešno poučevanje 

dokazov in pregledala, koliko je dokazovanje zastopano v šolskih učbenikih na področju 

geometrijskih vsebin.  

V drugem delu diplomskega dela predstavljam drugačen pristop k poučevanju 

geometrijskih dokazov, in sicer s pomočjo računalniškega modela vodenega dokazovanja, 

izdelanega v orodju dinamične geometrije – Ok Geometry. Ker je pomemben del 

dokazovanja graditev ustreznega problemskega prostora, tj. nabora stanj, v okviru katerih 

iščemo pot, ki pripelje do rešitve problema, in prehodov med temi stanji (deduktivni 

argumenti), ter ustrezna opažanja bistvenih lastnosti za določen problem, sem izvedla 

manjšo raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, kako se razlikuje problemski prostor in 

število opažanj med učenci, ki geometrijske probleme rešujejo na tradicionalen način – s 

pomočjo papirja in svinčnika, ter tistimi, ki so geometrijske probleme reševali z izdelanim 

računalniškim modelom.  Z raziskavo torej želim ugotoviti, ali bo število pravilnih opažanj 

in število ustreznih deduktivnih argumentov pri učencih, ki bodo naloge reševali s pomočjo 

računalniškega modela večje, in ali se bodo le-ti pri dokazovanju odrezali boljše kot učenci, 

ki probleme rešujejo na tradicionalen način.  
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2 DOKAZOVANJE PRI POUKU MATEMATIKE 

 

2.1 KAJ JE DOKAZ? 

Najprej se lahko vprašamo, kaj je to dokaz. Poglejmo si nekaj osnovnih definicij dokaza, 

ki se pojavljajo v različnih virih:  

Etimologijo besede lahko spoznamo v Schwartzmanovem delu The Word of Mathematics: 

Dokaz (angl. proof, samostalnik), dokazati (angl. prove, glagol): latinski pridevnik 

»probus« je pomenil »pokončen, iskren,« iz indoevropskega korena per- »naprej, 

skozi,« z mnogimi drugimi pomeni. Izpeljani glagol »probare« je pomenil 

»poskusiti, testirati, soditi.« En pomen glagola pa je nato vključeval uspešen 

rezultat testiranja nečesa, tako da je »dokazati« pomenilo »testirati in ugotoviti, da 

velja.« Podobno, če nekaj odobrite (approve), to pomeni, da to preverite in 

ugotovite sprejemljivost. V deduktivnem sistemu, kot je matematika, dokaz testira 

hipotezo v smislu potrjevanja enkrat za vselej. V ameriških učbenikih iz zgodnjega 

19. stoletja je bil dokaz uporabljen v etimološkem smislu  »preveriti, potrditi«; npr. 

pravilnost izračuna zmnožka dveh števil je bila »dokazana« z izračunom vsote števk 

množencev in zmožka (Schwartzman, 1994, po Bogomolny, 2015). 

V povezavi z deduktivnim sistemom reševanja ena izmed definicij besede v The Harper 

Collins Dictionary of Mathematics pravi: 

Dokaz - samostalnik; zaporedje izjav, od katerih vsaka bodisi potrjeno izvira iz 

predhodnih izjav bodisi je aksiom ali predpostavka, in končni člen, katerega 

zaključek je izjava, katere resnica je s tem dokazana ( Borowski, Borwein, 1991, po 

Bogomolny, 2015). 

Podobno navaja The Penguin Dictionary of Mathematics: 

Dokaz - veriga razmišljanja z uporabo pravil sklepanja, ki končno temelji na 

sistemu aksiomov, ki vodijo do zaključka ( Daintith, Nelson, 1989, po Bogomolny, 

2015). 

V splošnem gre torej za univerzalen simbolni zapis postopka preverjanja, ki posamezniku 

omogoča razločevanje med resnico in neresnico.  
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Vendar je še vedno odprto vprašanje, kaj je vloga dokaza in kdaj je nek dokaz sprejemljiv. 

Mnenja matematikov po vsem svetu pri tem vprašanju niso enotna. Po raziskovanju 

literature hitro postane jasno, da je dokaz prepričljiv in legitimen za matematike samo 

takrat, ko pripelje do resničnega matematičnega razumevanja (Hanna, 2000). Torej je 

dokaz zares vreden, kadar vodi k razumevanju in k temu, da razvidneje in učinkoviteje 

razmišljamo o matematiki.  

Matematiki dokaza ne vidijo samo kot zaporedja stavkov, od katerih je vsak stavek ali 

aksiom ali zaporedje pravil, ampak primarno na dokaz gledajo konceptualno, šele potem 

pride na vrsto sam pristop pri dokazovanju določene rešitve nekega problema. Dokazi so 

tako matematična pot za prikaz matematičnih orodij za reševanje problemov in za 

upravičevanje predlagane rešitve kot prave rešitve (Hanna, 2000). 

Hanna (2000) v svojem članku poda zanimiv primer razmišljanja dveh avtorjev o dokazih. 

Rav predlaga, da na dokaze gledamo kot na »mrežo cest v javnem transportnem sistemu in 

smatramo tditve v izrekih za avtobusne postaje« (Rav, 1999, po Hanna, 2000, str. 7). 

Podobno metaforo uporabi Manin, ko reče, da so »aksiomi, definicije in izreki točke v 

matematični pokrajini, lokalne znamenitosti in križišča. Dokazi so ceste same, poti in 

avtoceste. Vsaka pot ima svoje znamenitosti, ki so lahko pomembnejše od dejstva, da ta 

vodi od točke A do točke B« (Manin, 1992, po Hanna, 2000, str. 7). 

 

2.2 DOKAZ V POUČEVANJU 

Zdaj, ko nam je pojem dokaza in njegova funkcija po mnenju matematikov jasna, se lahko 

vprašamo, kakšna je funkcija dokaza pri poučevanju. Izkaže se, da v šolskem okolju dokaz 

ne služi samo potrjevanju resničnosti matematične izjave, ampak je veliko več. Hanna 

(2000) v svoji raziskavi navaja seznam najpomembnejših funkcij dokaza v šolstvu:  

 preverjanje oziroma potrditev, ki se ukvarja s vprašanjem resničnosti neke izjave; 

 pazlaganje, zakaj je nekaj res; 

 sistematizacija znanj, ki pomeni organizacijo različnih rezultatov v deduktivni 

sistem aksiomov, glavnih konceptov in teoremov; 

 raziskovanje oziroma odkrivanje novih rezultatov; 

 komunikacija (prenos) matematičnega znanja; 

 konstrukcija empiričnih teorij; 
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 raziskovanje pomena definicije ali posledic nekega problema; 

 vključevanje znanih dejstev v nov okvir in s tem pogled na znana dejstva iz nove 

perspektive; 

 intelektualni izziv, ki nam v primeru uspešnega dokazovanja prinese 

samozadovoljitev. 

Torej je glavna funkcija učenja dokazov, glede na njegove funkcije v šolstvu, zadovoljitev 

notranjih potreb matematike (Hadas, Hershkowitz in Schwarz, 2000).  

Ob upoštevanju vseh pomembnih funkcij dokaza pri poučevanju se je vloga dokaza v 

šolstvu skozi čas spreminjala. V 19. in 20. stoletju lahko izpostavimo tri ključna obdobja, 

v katerih so poudarjali različne vloge dokaza. Najprej so bili dokazi predstavljeni samo za 

potrjevanje resnice obravnavanih teoremov. Učenci niso ustvarjali svojih dokazov, ampak 

je bila njihova dolžnost reprodukcija obstoječih dokazov. Torej so bili primorani naučiti se 

obstoječe dokaze, brez možnosti samostojnega razmisleka o obravnavanem problemu. 

Kasneje so dokazi dobili didaktično vrednost, avtorji so namreč poskušali obstoječe dokaze 

spremeniti v bolj elegantne in enostavne za razumevanje. V zadnjem obdobju, od začetka 

20. stoletja, se vloga učencev pri dokazovanju spremeni, saj se začnejo vključevati v 

samostojno izdelavo dokazov. V tej fazi dokaz postane pomemben del šolske matematike 

(Herbst, 2002, po Magajna, 2011). Učitelji želijo dvigniti standarde v matematičnem 

znanju, eksperimentiranju, vizualizaciji, merjenju, induktivnem in deduktivnem 

razmišljanju. Tako dokaze učimo predvsem zaradi dveh različnih razlogov, (a) učenje 

deduktivnega razmišljanja in (b) potrjevanje matematičnih izjav in univerzalnost le-teh 

(Hadas, Hershkowitz in Schwarz, 2000). 

Zadnje čase prihaja do pomembnih sprememb v pristopu pri poučevanju dokaza. Hadas, 

Hershkowitz in Schwarz (2000) navajajo tri glavne razloge, zaradi katerih prihaja do njih:  

 neuspešnost pri poučevanju dokazov; 

 pomanjkanje motivacije pri učencih (dokazovanje mora biti v skladu z motivi 

učečega); 

 pojav dinamičnih orodij. 
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2.3 OPUSTITEV UČENJA DOKAZOV 
 

Opustitev učenja dokazov je postal univerzalen problem in zato je iskanje razlogov za to 

opustitev popolnoma upravičeno. Dandanes tudi tisti študenti, ki jim v ritualu dokazovanja 

uspe, ne razumejo oziroma se ne zavedajo pomena dokaza. V dokazovanju pogosto ne 

vidijo smisla, niti ne vidijo potrebe po njem. Zelo velik problem predstavljajo tudi dokazi, 

ki jih učenci »prejmejo« od svojih učiteljev in je nato njihova dolžnost, da se dokaze 

naučijo na pamet. Ravno dejstvo, da učenci ne sodelujejo pri dokazovanju, je za učence 

demotivacijsko in brez pomena. Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da učenci ne razumejo, da 

formalni dokaz poda univerzalno veljavnost izjavi, saj verjamejo, da tudi ko nekaj 

dokažejo, morajo še naprej preverjati primere, da bodo resničnost zares potrdili. Večina 

učencev ne vidi smisla v deduktivnem argumentiranju in so še vedno naivni empiristi, 

katerih pristop je: ugotovi nekaj in potem to na različnih primerih testiraj (Hadas, 

Hershkowitz in Schwarz, 2000). 

 

2.4 GEOMETRIJSKI DOKAZI 

V diplomskem delu se bomo osredotočili na geometrijske dokaze, zato si poglejmo, kakšen 

je pomen geometrije v poučevanju.  

Geometrija kot matematična disciplina je formalizacija razmišljanja o oblikah, ki se 

pojavljajo v vsakodnevnih situacijah. Seveda pa sta vsakodnevna geometrija in geometrija 

kot formalna disciplina dva različna sistema praks. Namreč, vsakodnevna geometrija je 

predvsem empirična in resničnost neke izjave je vezana predvsem na izkušnjo, medtem ko 

je formalna geometrija aksiomatični sistem, kjer je resničnost izjav utemljena z 

deduktivnimi argumenti, ki so organizirani v dokaz. Oba sistema pa sta komponenti šolske 

matematike (Magajna, 2013). 

Dejstvo, da so geometrijski objekti in lastnosti enostavni za vizualizacijo, povzroči, da je 

dokazovanje na področju geometrije hkrati težje in tudi enostavnejše. Ravno zaradi 

enostavne vizualizacije in s tem boljšega prikaza argumentov je ravninska geometrija že od 

nekdaj ustrezen kontekst za spoznavanje s konceptom dokaza in za odkrivanje deduktivnih 

sklepov. Po drugi strani pa trivialna vizualizacija pri učencih povzroči, da ne čutijo potrebe 

po formalnem dokazu, saj jim za potrjevanje resnice zadošča empirični dokaz na osnovi 

vizualizacije. Zato je pomembno, da učitelji učencem predstavijo, zakaj so dokazi 
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pomembni in kakšna je narava deduktivnih argumentov. Samo tako učenci ne bodo obtičali 

na empirični prepričanosti v neko izjavo (Magajna, 2013). 

 

2.4.1 REŠEVANJE GEOMETRIJSKIH PROBLEMOV 

Dokazovanje neke lastnosti določene geometrijske konstrukcije je matematični problem, 

za katerega rešitev velikokrat iščemo s pomočjo teorije informacij. Gre za teorijo 

procesiranja informacij, ki sodi v kognitivno psihologijo (psihologijo učenja in reševanja 

problemov). Ta teorija je nastala pred 40 leti in skuša razložiti učenje in reševanje 

problemov z računalniško metaforo. Enote človeškega reševanja problemov v zvezi s 

teorijo procesiranja informacij se delijo na tri glavne pojme: (a) sistem za procesiranje 

informacij, (b) okolje nalog in (c) problemski prostor. Sistem za procesiranje informacij je 

sistem za fizično manipulacijo simbolov s shranjevanjem spomina (kratkotrajnega, 

dolgotrajnega, zunanjega), procesor, senzorični receptorji in motorični efektorji. Vsaka 

problemska situacija je podvržena omejitvam pri reševanju (npr. pravilnost sklepanja, 

dovoljeni postopki). Okolja nalog so sestavljena iz (a) cilja, (b) problema in (c) drugih 

relevantnih zunanjih faktorjev. Problemski prostor je računski prostor, oblikovan z 

interakcijo omejitev, ki so del sistema za obdelavo informacij in okolja nalog. Definira ga 

prostor stanja, operatorji, ocenjevalne funkcije in iskalne strategije. (Glatzeder, Goel, 

Meuller, 2010) 

Preden se lotimo samega postopka reševanja geometrijskih problemov, si podrobneje 

razjasnimo pojma problemski prostor in opažanje.  

Problemski prostor je pojem, ki ponazarja množico stanj in pravil, ki omogočajo prehajanje 

med stanji. V problemskem prostoru posebej definiramo začetno (hipoteze, danosti) ter 

končno stanje (trditev, zahtevani izračun). Cilj reševanja geometrijskega problema je 

prehajanje od začetnega stanja do cilja prek zaporedja dovoljenih prehajanj med 

posameznimi stanji. Prehajanja med stanji so v geometriji jasno določena, saj se lahko 

sklicujemo samo na znana dejstva (znani izreki, aksiomi ali predhodno dokazana dejstva), 

predpostavke in deduktivne argumente. Prostor stanj nekega problema je subjektiven in 

odvisen od reševalca in njegovega znanja. Dobri reševalci z veliko znanja le-to uspešno 

organizirajo v sheme, medtem ko tisti s slabim znanjem razvijejo neorganizirana, neurejena 

problemska stanja. Če reševalec ni zmožen graditve ustreznega problemskega prostora, mu 
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sposobnost deduktivnega argumentiranja ne omogoči ustreznega reševanja problema 

(Magajna, 2013). 

Z opazovanjem oziroma opažanjem pri reševanju geometrijskih problemov mislimo na 

zavestno interpretacijo vizualnega dojemanja. Gre za opažanje konkretne lastnosti na 

vizualno predstavljeni geometrijski konstrukciji. Opazovalec skuša svoje razumevanje 

vključenih konceptov in lastnosti povezati z vizualnim dojemanjem in tudi v tem primeru 

je opazovanje tesno povezano z znanjem opazovalca. Gre za aktivni proces in v nekem 

trenutku smo lahko na neko lastnost bolj ali manj osredotočeni. Pomembno je, da ima 

opazovalec sposobnost ločevanja med pomembnimi in manj pomembnimi opažanji za 

reševanje določenega problema ter ima zmožnost osredotočanja na tisto, kar se od njega 

zahteva. Po mnenju nekaterih avtorjev je eksperimentalno opazovanje ustrezen uvod v 

razumevanje samega pojma dokaza, saj je ljudem naravno, da verjamemo v nekaj, kar 

vidimo. Na drugi strani pa imamo avtorje, ki zagovarjajo dejstvo, da dokaz ne sme biti 

odvisen od vizualne predstave in posameznih opažanj. Vsekakor je pri vsem tem 

pomembno, da se opazovalec zaveda, da opažanja še ne pomenijo formalnega dokaza in da 

so sposobni določiti, ali je neko opažanje resnično ali ne (Magajna, 2013). 

Zdaj si poglejmo sam teoretični pristop k reševanju geometrijskih problemov. Ko dobimo 

tovrsten problem, ki ga moramo rešiti, je naša naloga, da si najprej ustvarimo problemski 

prostor. Če želimo rešiti problem, moramo povezati sistem lastnosti v pravilno zaporedje. 

Na tem mestu potrebujemo nekaj pomoči oziroma vodenja, da se prepričamo v resničnost 

izbrane lastnosti v zaporedju, ki reši problem. Pomaga nam lahko vizualna predstava, ki pa 

sama po sebi ne zagotavlja popolne resničnosti lastnosti, ampak je na tem mestu ključnega 

pomena deduktivno, nedvoumno argumentiranje. Ko pravilno argumentiramo vse lastnosti 

predhodno sestavljenega zaporedja in res iz začetnega stanja preidemo v končno, lahko 

rečemo, da smo geometrijski problem rešili (Magajna, 2013). 
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3 ORODJA DINAMIČNE GEOMETRIJE 
 

Videti je, da sta vizualizacija in opazovanje pomemben del gradnje geometrijskih dokazov, 

zato ne preseneča, da se v zadnjih letih pojavlja veliko različnih orodij dinamične 

geometrije. Vendar so ti s seboj prinesli tudi vprašanje oziroma dvom glede vloge dokaza 

v šolskem kurikulumu. Namreč, z orodji dinamične geometrije se v resničnost določene 

lastnosti z lahkoto prepričamo – s premikanjem objektov. Učenci lahko z vlečenjem 

preverijo veliko različic neke lastnosti na celem skupku različnih objektov. Tako lahko 

orodja dinamične geometrije preprečijo, da bi učenci spoznali potrebo po formalnem 

dokazu in njegovi funkciji, saj orodja sama od sebe pripeljejo do prepričanja. Raziskovanje 

z orodji dinamične geometrije obogatimo že s tem, da učence vprašamo, zakaj nekaj velja. 

S tem vprašanjem učence vodimo do posploševanja ter odkritij in dokazovanje tako postane 

intelektualni izziv, ki vzbuja potrebo po razumevanju, zakaj je nek zaključek resničen 

(Hadas, Hershkowitz in Schwarz, 2000). Hanna (2000) v svojem delu izpostavi pojem 

heterogenega dokaza, ki je vmesna različica med strogo stavčno interpretacijo in med 

strogo vizualno interpretacijo nekega problema. Gre torej za vmesno pot, ki je zgrajena 

tako, da posamezne argumente dokaza podpremo z vizualnimi objekti. 

 

3.1 RAČUNALNIŠKO PODPRTO OPAZOVANJE – OK GEOMETRY 

Ker je videti, da heterogeni dokazi predstavljajo pomemben pristop k dokazovanju 

današnjega časa, je smiselno na tej točki poiskati dinamično orodje, ki bi podpiralo 

heterogeno dokazovanje. In takšno orodje je OK Geometry (Observing and Knowing in 

Geometry), katerega avtor je Zlatan Magajna. Gre za računalniško orodje, ki podpira 

opazovanje dinamičnih geometrijskih konstrukcij. Dinamične geometrijske konstrukcije, v 

nasprotju s statičnimi geometrijskimi konstrukcijami ustvarjenimi s papirjem in 

svinčnikom, omogočajo vlečenje in premikanje geometrijskih objektov na konstrukciji. Ok 

Geometry za neko dano geometrijsko konstrukcijo, ki jo lahko uporabnik zgradi sam ali 

dobi od katerega drugega široko uporabljanega dinamičnega orodja za geometrijo, izdela 

seznam lastnosti povezanih z dano konstrukcijo. Poleg tega poda še vizualno predstavitev 

posamezne lastnosti s seznama. Orodje ne dokazuje dejstev, ampak samo sestavi seznam 

lastnosti, ki jih odkrije. Izdelani seznam je lahko v šolstvu uporabljen za različne namene 

kot so: raziskovanje, povezovanje dejstev, ... V diplomski nalogi se osredotočam na enega 

izmed namenov – dokazovanje dejstev. Uporabnik orodja ima možnost opaziti zelo veliko 



9 
 

različnih lastnosti neke konstrukcije, tako tiste, ki so pomembne za gradnjo dokaza, kot 

takšne, ki so manj pomembne. Naloga reševalca problema je, da se odloči, katere lastnosti 

so povezane z rešitvijo problema. Enkrat, ko ima določene lastnosti, je njegova naloga še 

da organizira lastnosti v pravilno rešitev dokaz in za vsako opazovano lastnost zapiše 

deduktivni argument, ki le-to formalno potrdi (Magajna, 2011). 

4 MODEL VODENEGA DOKAZOVANJA S POMOČJO 

ORODJA OK GEOMETRY 

 

Dandanes je v šolskem okolju dokazovanja malo. Poleg tega je učencem vse manj 

pomemben formalni dokaz, podprt z deduktivnimi argumenti. Učenci se veliko bolj opirajo 

na vizualizacijo in ne čutijo potrebe po dokazovanju. Zaradi naštetih razlogov sem v zgoraj 

opisanem orodju izdelala računalniški model vodenega dokazovanja.  

Za potrebe raziskave sem izdelala model vodenega dokazovanja in ga uporabila na šestih 

različnih geometrijskih problemih. Zaradi skromnih izkušenj z dokazovanjem pri učencih 

sem jim v programu Ok Geometry pripravila za vsako nalogo skupek sličic, ki so 

ponazarjale neko določeno lastnost, ki je pomembna za dokaz. Vrstni red sličic sem med 

seboj premešala in za vsako sličico zapisala, katero lastnost prikazuje. Nato pa sem k vsaki 

sličici dodala še vprašanja »Zakaj podana lastnost velja?«, »Kaj velja za izbrani stranici? 

Zakaj?«, »Kakšna sta izbrana kota? Zakaj?«, ... S vprašanji sem hotela učencem ritual 

dokazovanja nekoliko olajšati in omogočiti, da se naučijo opazovanja geometrijskih 

konstrukcij. V pravkar opisani fazi je naloga učencev, da s pomočjo tipkovnice uredijo 

sličice v pravilnem vrstnem redu. 
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Slika 1 Prikaz delovnega okna v OK Geometry. 

 

V naslednji fazi pa je naloga učencev, da odgovorijo na zastavljena vprašanja ob sličicah.  

 

Slika 2 Prikaz druge faze v delovnem oknu OK Geometry. 
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5 PREGLED UČBENIKOV 

 

5.1 DOKAZOVANJE V UČNEM NAČRTU 

Dokazovanje in utemeljevanje je zastopano v vseh učnih načrtih za poučevanje 

matematike, na vseh stopnjah šolanja. V osnovni šoli se v učnem načrtu pojavijo zahteve 

po utemeljevanju dejstev, kasneje v srednješolskih učnih načrtih najdemo še dodatno 

potrebo po formalnem dokazovanju. Zahteva po formalnem dokazovanju je posebej 

izpostavljena v učnem načrtu za gimnazijski program, saj se pojavi eksplicitno na 37 

mestih. Utemeljevanje je ena izmed treh glavnih komponent matematične pismenosti, zato 

ne preseneča, da se s tem pojmom srečamo že na stopnji osnovnošolskega poučevanje 

(Magajna, 2012). 

Torej vidimo, da je dokaz res pomemben del šolske matematike. Zdaj si bomo pogledali, 

kako je dokazovanje zastopano na področju geometrijskih vsebin v nekaterih šolskih 

učbenikih za matematiko. 

 

5.2 DOKAZOVANJE V OSNOVNOŠOLSKIH UČBENIKIH 

Pregledala sem 4 osnovnošolske učbenike, ki so danes pogosto uporabljani pri pouku 

matematike. Gre za učbenike Skrivnosti števil in oblik za 6., 7., 8. in 9. razred.  

V osnovnošolskih učbenikih nisem zasledila zahteve po formalnem dokazu, niti ni formalni 

dokaz uporabljen kot sredstvo za razlaganje, ampak je od učencev večkrat zahtevana 

utemeljitev v nalogah. To niti ne preseneča, saj so v osnovni šoli učenci še krepko na 

konkretni ravni razmišljanja in je dokazovanje na tem mestu še nekoliko preveč abstraktno. 

V nalogah pa se pojavlja zahteva po raziskovanju, ki lahko učence pripelje do empirične 

utemeljitve neke lastnosti. Ravno tako je v razlagah posameznih lastnosti uporabljena 

vizualna utemeljitev dejstev (Berk, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d). 

 

5.3 DOKAZOVANJE V SREDNJEŠOLSKIH UČBENIKIH 

Pregledala sem tudi 4 različne učbenike za 1. letnik različnih srednjih šol.  

Tako kot sem tudi pričakovala, je v učbenikih za 1. letnik gimnazije zelo malo 

geometrijskih vsebin. Obravnavanje geometrijskih vsebin se je premaknilo v 2. letnik 
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srednješolskega izobraževanja. Kljub temu, sem v učbenikih Matematika 1 (Štalec, 1993, 

1999), ki so namenjena tehniškim šolam in gimnazijam zasledila veliko dokazovanja pri 

obravnavi drugih vsebin. Formalni dokazi se pojavljajo tako v razlagi kot v nalogah za 

učence. V nekoliko starejšem učbeniku za 1. letnik, Geometrija v ravnini (Legiša, 1992) 

sem zasledila formalni dokaz za skoraj vsako izmed obravnavanih geometrijskih lastnosti. 

V učbeniku Linea – stara verzija (Pavlič, 2005) je geometrija del 1. letnika in zato je tu kar 

precej formalnih dokazov, ki so dodatno podkrepljeni z vizualno predstavitvijo. Tudi v 

nalogah za učence se v vsakem poglavju pojavita vsaj dve nalogi, ki od učencev zahtevata 

dokaz. V nalogi to zahtevajo z izrazi kot so: »Dokažite«, »Pokažite«, ... V prenovljeni 

verziji učbenika Linea (Pavlič, 2011) ni obravnavanih geometrijskih vsebin. Najmanj 

dokazovanja sem zasledila v učbeniku za tehniške in druge strokovne šole -  Od rovaša do 

enačb (Pavlič, 2002). Namreč, poleg tega, da v prvem letniku niso obravnavani osnovni 

geometrijski pojmi in posledično tudi dokazovanja na tem področju ni, se dokaz ne pojavlja 

niti pri drugih obravnavanih vsebinah.  

Osnovne geometrijske vsebine se obravnavajo v 2. letniku srednješolskega izobraževanja. 

V učbeniku Planum novum (Pavlič, 2012) najdemo razlage, ki so del stare verzije učbenika 

Linea. V učbeniku se pojavljajo formalni dokazi ob razlagah, ki so dodatno podkrepljene z 

vizualno predstavitvijo. V nalogah za učence se tudi pojavljajo takšne, ki od le-teh 

zahtevajo dokaz. Tako kot prej je zahteva po dokazu izražena z besedami »Dokažite«, 

»Pokažite«, ... V učbeniku Od piramid do kaosa (Pavlič, 2003), ki je namenjen 2. letniku 

tehniških in strokovnih šol zopet zasledimo občutno manj dokazovanja kot v učbenikih za 

gimnazije. To ne preseneča, saj so dijaki 2. letnika srednjih strokovnih in tehniških šol še 

vedno bolj usmerjeni h konkretizaciji problemov kot k abstrakciji, kamor spada 

dokazovanje. 

V učbenikih za 3. in 4. letnik srednješolskega izobraževanja najdemo pri obravnavanih 

različnih vsebinah različno pogosto zahtevo po dokazu. Ker pa so obravnavane 

geometrijske vsebine v teh učbenikih različne od vsebine, ki jo obravnavam v diplomskem 

delu, se v podrobnosti glede dokazovanja nisem spuščala. 

 

5.4 DOKAZOVANJE NA MATURITETNEM IZPITU 

Poglejmo si še, kako pogosto se pojavlja dokazovanje na področju geometrijskih vsebin na 

maturitetnih izpitih.  
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5.4.1 SPLOŠNA MATURA 

Pri ustnem delu splošne mature se največkrat pojavijo naloge (Dvoržak, 2001, Kavka, 

2003), ki od učencev zahtevajo: 

 da dokažejo, da je vsota notranjih kotov trikotnika 180°; 

 da dokažejo, da se diagonali v paralelogramu razpolavljata; 

 da dokažejo, da sta diagonali v rombu med seboj pravokotni. 

Na pisnem delu, na osnovni ravni, dokazovanja nisem zasledila. Pojavlja pa se dokazovanje 

na višji ravni. Primeri vprašanj (RIC, 2015a), kjer se izrazi zahteva po dokazovanju:  

 »Dokažite, da sta tangenti na graf funkcije f v presečišču z x-osjo med seboj 

pravokotni.« 

 »Dokažite, da je funkcija f liha.«  

 »Dokažite z matematično (popolno) indukcijo, da je vsota ...« 

5.4.2 POKLICNA MATURA 

Na ustnem delu poklicne mature se pojavljajo podobna vprašanja (Dvoržak, 2003), ki 

zahtevajo dokazovanje, kot pri splošni maturi. Recimo:  

 »Dokažite, da je vsota notranjih kotov trikotnika 180°.« 

 »Dokažite, da se diagonali v paralelogramu razpolavljata.« 

Na samem pisnem delu mature pa nalog, ki bi zahtevale dokaz neke lastnosti nisem 

zasledila (RIC, 2015b). 

 

6 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
 

6.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Že Stari Grki so se ob reševanju matematičnih problemov spraševali, zakaj nekaj velja, in 

so poskušali argumentirati matematične trditve. To so bili prvi zametki dokazovanja v 

matematiki. Od takrat je dokazovanje osnovna metoda ugotavljanja pravilnosti v 

matematiki in ravno dokazovanje matematikom predstavlja bistvo matematičnega 

raziskovanja. Kot smo videli s pregledom literature, lahko dokaz služi različnim namenom 

in opravlja različne funkcije. Videli smo tudi, da je kljub vsem pomembnim funkcijam v 

šolski matematiki dokazovanje zastopano v manjši meri. Celo dijaki in učenci, ki so uspešni 
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v ritualu dokazovanja, se pogosto ne zavedajo njegovega pomena, pravzaprav ne 

razlikujejo med neformalno utemeljitvijo in deduktivnim dokazom (Hadas, Hershkowitz in 

Schwarz, 2000). V raziskavi se bom zato posvetila najbolj pomembni funkciji dokaza v 

šolstvu, in sicer deduktivnemu oziroma sistematičnemu dokazovanju v šolski geometriji, 

kjer bom poskusila s pomočjo modela vodenega dokazovanja pokazati, da se dijaki ob 

majhni pomoči veliko lažje lotijo dokazovanja in neko izjavo tudi dokažejo, ob tem pa 

navedejo več deduktivnih argumentov. To je za dijake in učence zelo pomembno, saj tako 

sistematizirajo svoje znanje in povezujejo predhodno znanje z novim ter gradijo nove 

miselne predstave. Z raziskavo se bomo omejili na srednješolsko geometrijo in ne na 

osnovnošolsko, saj je dokazovanja, kot smo pokazali s pregledom učbenikov v osnovni 

šoli, zelo malo.   

 

6.2  CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave je primerjava dveh načinov reševanja geometrijskih nalog iz dokazovanja. 

Ta načina sta: 

• Vodeno dokazovanje (ali kratko »z računalnikom«). Tu gre za model vodenega 

dokazovanja s programom OK Geometry. Model je opisan v 4. poglavju. 

• Običajno dokazovanje (ali kratko »na papir«). Tu gre za običajen način ne-

vodenega dokazovanja, kot ga učenci (v pomenu učečega se osnovnošolca ali srednješolca) 

poznajo iz rednega pouka. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in opredelitve raziskovalnega problema želim v raziskavi 

odgovoriti na naslednja vprašanja: 

RV1. Kakšne so razlike v deduktivnem argumentiranju med učenci, ki uporabljajo 

vodeno dokazovanje, in učenci, ki uporabljajo običajno dokazovanje? 

RV2. Kakšne so razlike v uspešnosti dokazovanja med učenci, ki uporabljajo vodeno 

dokazovanje, in učenci, ki uporabljajo običajno dokazovanje? 

RV3. Kakšne so razlike v problemskem prostoru reševanja med učenci, ki uporabljajo 

vodeno dokazovanje, in učenci, ki uporabljajo običajno dokazovanje? 
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6.3  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi sem uporabila za teoretični del problema deskriptivno raziskovalno metodo s 

študijem obstoječe literature in zapiskov, ki so nastali tekom študija. Za sam raziskovalni 

del pa sem uporabila eksperimentalno metodo. 

Izvedla sem eksperiment na priložnostnem vzorcu učencev drugega letnika programa 

gimnazije. Prvih 30 minut sem z učenci, ki so sodelovali v raziskavi, ponovila potrebne 

geometrijske pojme za reševanje nalog. Skupaj smo tudi rešili dva primera, tako da so se 

učenci lahko spomnili dokazovanja in se navadili dela v programu Ok Geometry. Učenci 

so reševali geometrijske naloge na dva načina:  

1. na običajen način na papir in  

2. s pomočjo računalniškega modela vodenega dokazovanja.  

Učenci v razredu so bili razporejeni v dve skupini: skupino 1 in skupino 2. Obe skupini 

učencev sta reševali dva sklopa nalog s po tremi različnimi nalogami. Prvi sklop nalog je 

najprej skupina 1 reševala na običajen način, skupina 2 pa je hkrati isti sklop nalog reševala 

s pomočjo računalniškega modela. Nato sta skupini zamenjali vlogi in reševali drugi sklop 

nalog ravno obratno. Torej, skupina 1 je reševala drugi sklop nalog s pomočjo 

računalniškega modela vodenega dokazovanja, skupina 2 pa je isti sklop nalog reševala na 

običajen način, na papir.  

V tabeli 1 je predstavljena celotna struktura raziskave: 

Tabela 1 Prikaz strukture izvedene raziskave. 

1. DEL EKSPERIMENTA – PREDSTAVITEV NAČINOV DOKAZOVANJA 

POTEK  

(15 minut) 

Predstavitev osnovnih geometrijskih pojmov, katerih poznavanje 

je potrebno za uspešno reševanje geometrijskih nalog, in 

reševanje primera za vajo na tablo (ponazoritev načina »reševanje 

na papir«). 

Primer: 

Dano imamo krožnico s središčem C in trikotnika △ ABC  in △
GCD. Daljica AB je skladna z daljico DG. 

Dokaži, da sta trikotnika △ ABC   in △ GCD skladna. 
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POTEK 

(15 minut) 

Predstavitev programa Ok Geometry in reševanje primera za vajo 

(ponazoritev načina »reševanje s pomočjo modela vodenega 

dokazovanja«) 

Primer: 

Na sliki je štirikotnik DEFG, ki je hkrati tudi paralelogram. 

 
Definicija paralelograma: PARALELOGRAM je štirikotnik, v 

katerem obstajata dve nasprotni stranici, ki sta skladni in 

vzporedni. 

Z uporabo te definicije paralelograma dokaži, da sta kota pri 

oglišču G in E skladna. 

 

INSTRUMENT Model vodenega dokazovanja v Ok Geometry 

VZOREC 
Učenci 2. letnika Gimnazije Črnomelj, oddelek b (SKUPINA 1 

in SKUPINA 2) 

2. DEL EKSPERIMENTA – REŠEVANJE NALOG 1. SKLOPA 

30 minut 
Reševanje 1. sklopa nalog na 

papir 

Reševanje 1. sklopa nalog s 

pomočjo računalnika 

INSTRUMENT Delovni list z nalogami 
Model vodenega dokazovanja 

v Ok Geometry 

VZOREC 
1. skupina učencev (oddelka 

2.b) 

2. skupina učenccev (oddelka 

2.b) 
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3. DEL EKSPERIMENTA – REŠEVANJE NALOG 2. SKLOPA 

30 minut 
Reševanje 2. sklopa nalog na 

papir 

Reševanje 2. sklopa nalog s 

pomočjo računalnika 

INSTRUMENT Delovni list z nalogami 
Model vodenega dokazovanja 

v Ok Geometry 

VZOREC 
2. skupina učencev (oddelka 

2.b) 

1. skupina učencev (oddelka 

2.b) 

 

6.4  VZOREC 

V raziskavi je sodelovalo 22 učencev drugega letnika Srednje šole Črnomelj, ki obiskujejo 

program gimnazija. Pomembno pri izbiri učencev je bilo to, da so učenci, ki so bili 

vključeni v raziskavo, pri pouku matematike v 2. letniku poslušali geometrijske vsebine. V 

razredu je bilo 12 deklet in 10 fantov. Razred sem za potrebe raziskave prosila, naj se 

razdelijo v dve enako veliki skupini. V eni skupini (skupina 1) je tako bilo 11 deklet, v 

drugo skupino (skupina 2) pa je bilo vključenih deset fantov in eno dekle.  

Prvi del eksperimenta je potekal v računalniški učilnici, kjer so bili zbrani vsi sodelujoči. 

V drugem delu eksperimenta je ena izmed skupina ostala v računalniški učilnici, kjer so 

naloge reševali s pomočjo računalniškega modela, druga pa se je preselila v matematično 

učilnico, kjer so naloge reševali na običajen papir. Nato sta skupini za potrebe tretjega dela 

eksperimenta učilnici zamenjali.  

 

6.5  MERSKI INSTRUMENTI 

V eksperimentu so bili kvalitativno analizirani dokumenti, ki so nastali po reševanju nalog. 

V ta namen sem izdelala potrebne instrumente, in sicer:  

 prvi delovni list, s prvim sklopom nalog – 3 geometrijske naloge (Delovni list 1, 

Priloga); 

 drugi delovni list, z drugim sklopom nalog – 3 geometrijske naloge (Delovni list 2, 

Priloga); 

 računalniški model vodenega dokazovanja v programu OkGeometry za šest 

različnih nalog:  

o za 1. nalogo iz 1. sklopa (Naloga 1 – sklop 1, Priloga); 

o za 2. nalogo iz 1. sklopa (Naloga  2 – sklop 1, Priloga); 
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o za 3. nalogo iz 1. sklopa (Naloga 3 – sklop 1, Priloga); 

o za 1. nalogo iz 2. sklopa (Naloga 1 – sklop 2, Priloga); 

o za 2. nalogo iz 2. sklopa (Naloga 2 – sklop 2, Priloga); 

o za 3. nalogo iz 2. sklopa (Naloga 3 – sklop 2, Priloga). 

Pripomočke, torej primere računalniško vodenega dokazovanja in naloge na papirju, sem 

izdelala sama, pri sestavljanju nalog pa sem si pomagala z učbeniki, ki sem jih predhodno 

analizirala, da bi videla, kakšne vrste dokazovanja se pojavljajo v šolskih učbenikih. 

Naloge, ki sem jih uporabila v eksperimentu za reševanje na papirju, so odprtega tipa, saj 

je učencu prepuščeno poljubno argumentiranje. Model vodenega dokazovanja vsebuje 

nekoliko bolj vodene tipe nalog, kjer so učencu na voljo podvprašanja in vizualna 

predstavitev problema pri vsakem koraku. Naloge v eksperimentu so razporejene po 

zahtevnosti, saj učenec začne z lažjimi nalogami in konča s težjimi.  

Z delovnima listoma sem hotela preveriti, kako učenci dokazujejo, če niso deležni nobene 

pomoči. Pri prvi nalogi na obeh delovnih listih preverjamo osnovne geometrijske pojme: 

polmeri krožnic, osnovni izreki o skladnosti trikotnikov, suplementarni in komplementarni 

koti. Druga naloga na obeh listih je že nekoliko težja, saj zahteva povezovanje različnih 

znanj, kot so: branje nalog, dokazovanje na podlagi dane definicije, zahtevnejše 

argumentiranje in povezovanje večih osnovnih geometrijskih pojmov. Pri tretji nalogi gre 

za kompleksnejša znanja, kjer je potreben temeljit premislek in ustrezen načrt reševanja 

problema. Poznati je potrebno osnovne geometrijske pojme in jih ustrezno povezati v novo 

dejstvo, ki je del rešitve problema. Pri zadnji nalogi je potrebno problem ločiti na 

podprobleme in se vsakega podproblema lotiti posebej ter na koncu sestaviti posamezne 

rešitve v celotno rešitev problema. Vse naloge imajo podano tudi skico, ki prikazuje, kaj 

naloga od nas zahteva. Slike so tu, da bi se učencem olajšalo razumevanje in poudarilo 

vizualizacijo danega problema. 

Pri računalniškem modelu vodenega dokazovanja gre za enake probleme, torej se tudi tu 

zahtevnost nalog povečuje. Razlika v primerjavi z nalogami na papirju je ta, da imajo 

učenci podan premešan sistem sličic, ki prikazujejo posamezen del dokaza. Ob vsaki sličici 

imajo učenci podano še lastnost, ki jo prikazuje slika in vprašanja, kot so: »Zakaj?«, 

»Kakšna sta lika? Zakaj?« , ... S premešanim zaporedjem sličic želim preveriti, ali so učenci 

sposobni razporediti sličice v pravilen vrstni red, s čimer bi pokazali, da dokaz razumejo in 

si predstavljajo, v kakšnem zaporedju se nekega problema lotimo. Torej so sposobni 
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nakazane dele rešitve sistematizirati. Poleg tega sem učence hotela s tem naučiti, da je vsak 

problem potrebno razdeliti v manjše podprobleme, ki nas z razreševanjem pripeljejo do 

glavne rešitve, posamezni koraki pa so deduktivni argumenti na poti do rešitve. S vprašanji 

tipa »Zakaj?« sem hotela učence pri reševanju spodbuditi na samo argumentiranje in 

preveriti, ali razumejo, zakaj dana lastnost velja. 

 

6.6  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pred izvedbo glavne raziskave sem na dveh učenkah 2. letnika Gimnazije Bežigrad izvedla 

pilotsko raziskavo, ki mi je dala rezultate, glede na katere sem nato merske instrumente 

prilagodila oziroma popravila za glavno raziskavo. Glavna raziskava je bila izvedena en 

mesec po pilotni raziskavi. Kot sem že omenila, sem pazila, da so učenci, ki so v raziskavi 

sodelovali, že poslušali geometrijske vsebine v 2. letniku srednješolske matematike. 

Glavno raziskavo sem izvedla med študijsko prakso na srednji šoli. Učenci so bili pred 

samo raziskavo vprašani za privolitev v sodelovanje, ravno tako dodatni profesor za nadzor 

učencev. K sodelovanju so privolili vsi udeleženci. Pri eksperimentu so sodelovali 2 šolski 

uri, in sicer: 6. in 7. uro. Reševanje je bilo anonimno, učenci so si izbrali »šifro«, ki so jo 

uporabili v vseh delih eksperimenta, tako da mi je še vedno bil za posameznega učenca 

omogočen pregled nad obema načinoma reševanja – računalniškim reševanjem in 

reševanjem na papir. Sama sem zbrala kode in k vsaki še napisala spol učenca. Prvi del 

eksperimenta sem vodila sama v računalniški učilnici, za potrebe drugega in tretjega dela 

eksperimenta pa se mi je pri nadzoru učencev v matematični učilnici pridružil profesor z 

izbrane srednje šole, sama pa sem nadzorovala učence v računalniški učilnici. Po 

opravljenem posameznem delu so učenci, ki so delali v računalniški učilnici, svoje delo po 

navodilih shranili v datoteke v svojo mapo. Rezultate sem od učencev pridobila tako, da 

sem si mape le-teh prenesla v svojo mapo. Rešitve delovnih listov pa sem po vsakem 

reševanju dobila od profesorja, ki je nadzoroval delo v matematični učilnici.  

 

6.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne analize. Najprej sem uredila pridobljeno 

gradivo – razvrstila po skupinah ter natisnila poročila o reševanju v Ok Geometry za lažji 

pregled nad podatki. Potem sem določila enote kodiranja podatkov, kar pomeni, da sem 

besedilo razčlenila na sestavne dele in jih glede na sorodne pomene razvrstila v kategorije. 
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Gre torej za induktivni pristop kodiranja, saj sem kode določila med samo analizo 

podatkov.   

Kode, ki sem jih določila, so : 

 Pravilna opažanja (opažanja, ki so del poti do ustrezne rešitve) 

 Ustrezni argumenti (argumenti, ki utemeljijo pravilno opažanje) 

 Napačna opažanja (opažanja, ki niso del poti k pravilni rešitvi problema ali pa ne 

držijo) 

 Napačni argumenti (argumenti, ki ne utemeljijo opažanja) 

Zdaj si na konkretnih nalogah poglejmo, kaj pomenijo določene kode. 

Tabela 2 Prikaz kodiranja za posamezno nalogo 1. sklopa v raziskavi. 

1. SKLOP 

1. NALOGA 
PRAVILNA 

OPAŽANJA 
PRAVILNI ARGUMENTI 

 

∠ABC in ∠DCB 

sta prava kota 

Ker sta premici AB in DC 

pravokotni na BC. 

∠DBC ≅  ∠ACB 

Ker velja  

∠ABD ≅ ∠ACD in ∠ABC ≅

∠DCB, mora biti tudi razlika obeh 

kotov enaka. 

∠DBC = ∠ABC −  ∠ABD =

∠DCB − ∠DCA = ∠ACB  

∠EBD ≅  ∠ACF 
Ker sta oba iztegnjena kota, torej 

oba merita 180°. 

∠EBC ≅  ∠BCF 

Če od dveh iztegnjenih kotov 

odštejemo enak del (∠DBC ≅

∠ACB), sta preostala kota enaka. 

2. NALOGA 
PRAVILNA 

OPAŽANJA 
PRAVILNI ARGUMENTI 

 

 

△ ABD ≅△ CDB 

Ker se trikotnika ujemata v vseh 

treh stranicah: |AB|=|DC|, 

|AD|=|BC| in DB je skupna 

stranica obema likoma. 

∠ABD ≅ ∠BDC Skladna trikotnika se paroma 

ujemata v vseh kotih. ∠ADB ≅ ∠CBD 

AB ∥ DC Ker imamo ob premici, ki seka 

dva para stranic, izmenična kota, 

velja, da sta pripadajoča para 

stranic med seboj vzporedna. 

AD ∥ BC 
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3. NALOGA 
PRAVILNA 

OPAŽANJA 
PRAVILNI ARGUMENTI 

 

|FG| = |ED| 

Ker sta obe srednjici lika, z enako 

osnovnico, torej sta obe dolžini 

enaki 
1

2
 AB. 

Štirikotnik 

FGDE je 

paralelogram. 

Ker sta FG in ED enako dolgi in 

vzporedni, saj sta obe srednjici, ki 

sta vzporedni z osnovnico (zato 

tudi med seboj vzporedni). 

|FT|=|TD|, 

|GT|=|TE| 

Saj se v paralelogramu diagonali 

razpolavljata na dva enaka dela. 

|AF|=|FT| 

(=|TD|), 

|BG|=|GT| 

(=|TE|) 

Saj sta F in G razpolovišči daljic 

AT in BT. 

|AT| : |TD| = 2 :1 

|BT| : |TE| = 2 : 1 

Saj je |AT| = |AF| + |FT| = 2|TD| 

in 

|BT| = |BG| + |BT|. 

 

Tabela 3 Prikaz kodiranja za posamezno nalogo v 2. sklopu v raziskavi. 

2. SKLOP 

1. NALOGA 
PRAVILNA 

OPAŽANJA 
PRAVILNI ARGUMENTI 

 

|AC|=|CB|=|CG|=

|CD| 

Ker so vse razdalje polmeri 

krožnice s središčem v C. 

△ ABC in △ GDC 

sta enakokraka. 

Ker imata kraka enake dolžine – 

polmere krožnice. 

 

∠ABC ≅ ∠BAC,  

∠CDG ≅  ∠CGD 

Ker sta kota ob osnovnici v 

enakokrakem trikotniku enaka. 

∠ABC ≅

∠BAC ≅  

∠CDG ≅  ∠CGD 

Če enaka  ∠CAB in ∠DGC, potem 

enaka tudi pripadajoča preostala 

kota ob osnovnici. 

∠GCD ≅  ∠ACB 

Ker mora biti vsota notranjih 

kotov v trikotniku 180° in sta dva 

para kotov v trikotnikih enaka, 

sta tudi tretja kota paroma enaka. 

△ ABC ≅△ GDC 

Ker se trikotnika ujemata v dveh 

stranicah (polmeri stranic) in 

kotu med njima. 
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2. NALOGA 
PRAVILNA 

OPAŽANJA 
PRAVILNI ARGUMENTI 

 

∠ECD ≅ ∠FDB 

Ker CB seka dve vzporedni 

daljici CA in DF in pri tem sta 

kota z vzporednimi kraki ob 

daljicah enaki. 

∠EDC ≅ ∠DBF 

Ker CB seka dve vzporedni 

daljici ED in FB in sta zato kota z 

vzporednimi kraki ob daljicah 

enaki. 

△ ECD ≅△ FDB 

Ker se trikotnika ujemata v 

stranici (CD ≅ DB po definiciji) 

in kotoma ob tej stranici 

(pokazano v prejšnjih dveh 

korakih). 

|ED|=|FB|, 

|FD|=|EC| 

Saj smo pokazali da △ ECD ≅ △

FDB , zato se paroma ujemata v 

dolžinah vseh stranic. 

∠EDF ≅ ∠BFD 

Ker FD seka dve vzporedni 

daljici ED in FB in so zato 

izmenični koti enaki. 

ED ≅ FB 

FD ≅ FD 
Ker sta △ FDB in △ ECD skladna. 

△ FDB in △ FDE 

sta skladna. 

Ker se ujemata v dveh stranicah 

in kotu med njima. 

EF || BD 

Zaradi skladnosti △ FDB in △

FDE je  

∠𝐵𝐹𝐷≅∠𝐹𝐷𝐸 , to pa sta 

izmenična kota. 

∠FED ≅ ∠EFA, 

∠AEF ≅ ∠DFE 

Ker FE seka dve vzporedni daljici 

ED in FA in so zato izmenični 

koti enaki. 

△ AFE in △ FDE 

sta skladna. 

Saj se ujemata v eni stranici – EF, 

ki je skupna in kotoma ob njej 

(pokazali v prejšnjem koraku). 

Vsi trikotniki so 

med seboj 

skladni 

Ker △ AFE ≅ △ FDE ≅△ FDB ≅

 △ ECD. 

  



23 
 

3. NALOGA 
PRAVILNA 

OPAŽANJA 
PRAVILNI ARGUMENTI 

 

△ AFC in △ BFC 

sta skladna. 

Ker se paroma ujemata v 

dolžinah vseh treh stranic: CF je 

skupna, AF≅FB, saj F 

razpolovišče AB po predpostavki 

in AC≅CB po predpostavki. 

∠FAC ≅ ∠FBC, 

∠AFC ≅ ∠BFC= 

90° 

Ker sta △ AFC in △ BFC skladna, 

se trikotnika ujemata v paroma 

velikosti vseh kotov. Poleg tega 

∠AFC in ∠BFC skupaj tvorita 

iztegnjeni kot, ker sta enaka sta 

oba 90°, torej prava kota. 

∠FAD ≅ ∠FBD 

Ker sta vsoti dveh enakih kotov 

enaki: 

∠FAC + ∠CAD = 

∠FBC + ∠CBD 

△ ABD je 

enakokrak 

Ker sta kot ob osnovnici AB 

skladna. 

|AD| = |DB| 

Saj sta △ AFD in △ BFD skladna, 

zato se paroma ujemata v 

dolžinah vseh stranic. 

Premica DC je 

simtrala daljice 

AB. 

Ker je na AB pravokotna in so 

vse točke na njej enako oddaljene 

od A in od B. 

AE ≅ EB 

Saj E leži na premici DC, torej 

leži na simetrali, zato je tudi E 

enako oddaljen od A kot od B. 

 

Obravnavala sem tudi pravilnost posameznih dokazov. Upoštevala sem naslednje 

kategorije: 

 Popoln dokaz (če so navedena vsa pomembna opažanja in argumenti, ki pripeljejo 

do prave rešitve problema) 

 Oris dokaza (če so uporabljena pravilna opažanja, ki pripeljejo do rešitve, a niso v 

celoti pravilno argumentirana) 

 Neustrezen dokaz (če opažanja in argumenti ne pripeljejo do končne rešitve 

problema in/ali pa je navedenih več napačnih opažanj in argumentov ) 
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Nato sem kategorije primerjala med seboj in jih formulirala, torej opisala in razložila 

dobljene klasifikacije.  Najprej sem pogledala rezultate po učencih, potem rezultate po 

nalogah. Nato sem izvedla še statistično obdelavo podatkov s programom Excel 2010. 

Neodvisnost spremenljivk sem ugotavljala s 2- preizkusom (hi-kvadrat preizkusom). 

 

7 REZULTATI Z RAZLAGO 
 

7.1 ANALIZA PO UČENCIH 

Spodnji tabeli (Tabela 4 in Tabela 5) prikazujeta rezultate po učencih za posamezen sklop 

nalog. V tabelah je zabeleženo število pravilnih opažanj, število pravilnih argumentov, 

število napačnih opažanj, število napačnih argumentov ter kategorija pravilnost dokaza – 

popoln dokaz (da), oris dokaza (oris) in neustrezen dokaz (ne). Dodatno so učenci, ki so 

reševali naloge na običajen način, obarvani oranžno, učenci, ki pa so naloge reševali s 

pomočjo računalniškega modela, so obarvani modro.  

Tabela 4 Rezultati reševanja nalog 1. sklopa po posameznih učencih. Legenda: PO – število pravilnih opažanj, PA – 

število pravilnih argumentov, NO – število napačnih opažanj, NA – število napačnih argumentov, PD – pravilnost dokaza. 

 1. SKLOP NALOG 

 1.naloga 2.naloga 3.naloga 

Učenec PO PA NO NA PD PO PA NO NA PD PO PA NO NA PD 

Učenec 1 2 2 0 0 Ne 1 1 0 0 Ne 4 1 0 0 Oris 

Učenec 2 4 4 0 0 Da 3 3 0 0 Da 4 3 0 0 Da 

Učenec 3 2 2 1 0 Ne 3 2 0 0 Oris 1 0 2 0 Ne 

Učenec 4 4 4 0 0 Da 3 2 0 1 Oris 4 3 0 1 Oris 

Učenec 5 2 2 0 0 Oris 2 1 0 0 Ne 1 0 2 0 Ne 

Učenec 6 2 1 0 0 Ne 0 0 1 1 Ne 1 0 0 1 Ne 

Učenec 7 1 1 0 0 Ne 0 0 1 1 Ne 1 0 0 1 Ne 

Učenec 8 1 0 1 0 Ne 2 1 0 0 Ne 0 0 2 0 Ne 

Učenec 9 0 0 1 0 Ne 0 0 3 1 Ne 0 0 0 0 Ne 

Učenec 10 4 4 0 0 Da 3 3 0 0 Da 4 3 0 0 Oris 

Učenec 11 4 4 0 0 Da 1 1 0 0 Ne 4 1 0 0 Oris 

Učenec 12 4 4 0 0 Da 3 3 0 0 Da 4 4 0 0 Da 

Učenec 13 4 4 0 0 Da 3 3 0 0 Da 4 4 0 0 Da 

Učenec 14 3 1 0 1 Ne 2 1 0 0 Ne 4 3 0 1 Oris 

Učenec 15 4 4 0 0 Da 3 3 0 0 Da 4 4 0 0 Da 

Učenec 16 3 2 0 0 Oris 3 3 0 0 Da 4 3 0 1 Oris 

Učenec 17 4 4 0 0 Da 3 1 0 2 Ne 4 4 0 0 Da 

Učenec 18 3 2 0 1 Oris 3 2 0 0 Oris 3 3 0 0 Oris 
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Učenec 19 2 2 0 0 Ne 3 3 0 0 Da 0 0 0 0 Ne 

Učenec 20 3 3 0 0 Da 3 3 0 0 Da 4 4 0 0 Da 

Učenec 21 4 4 0 0 Da 3 1 0 0 Oris 4 2 0 0 Oris 

Učenec 22 2 2 0 0 Oris 2 1 0 0 Ne 4 1 0 0 Ne 

 

Zdaj si poglejmo še, kako so se učenci odrezali ob zamenjanih vlogah.  

Tabela 5 Rezultati reševanja nalog 2. sklopa po posameznih učencih. Legenda: PO – število pravilnih opažanj, PA – 

število pravilnih argumentov, NO – število napačnih opažanj, NA – število napačnih argumentov, PD – pravilnost dokaza. 

. 2. SKLOP NALOG 

 1.naloga 2.naloga 3.naloga 

Učenec PO PA NO NA PD PO PA NO NA PD PO PA NO NA PD 

Učenec 1 3 3 0 0 Oris 3 0 0 0 Ne 3 1 2 2 Ne 

Učenec 2 5 5 0 0 Da 8 8 0 0 Da 12 12 0 0 Da 

Učenec 3 5 5 0 0 Da 9 8 0 0 Da 9 9 0 0 Da 

Učenec 4 5 5 0 0 Da 6 4 0 0 Oris 3 0 1 4 Ne 

Učenec 5 5 5 0 0 Da 6 4 0 2 Oris 8 8 0 0 Da 

Učenec 6 5 5 0 0 Da 7 3 0 1 Ne 7 3 0 2 Ne 

Učenec 7 5 5 0 0 Da 6 2 2 0 Ne 3 0 1 4 Ne 

Učenec 8 5 5 0 0 Da 9 9 0 0 Da 10 8 0 0 Oris 

Učenec 9 5 4 0 0 Oris 6 2 2 0 Ne 3 2 4 3 Ne 

Učenec 10 5 5 0 0 Da 12 10 0 1 Oris 10 5 0 3 Oris 

Učenec 11 5 5 0 0 Da 9 9 0 0 Da 8 6 0 2 Oris 

Učenec 12 4 2 0 0 Oris 3 0 0 0 Ne 2 1 0 0 Ne 

Učenec 13 5 5 0 0 Da 4 1 0 0 Ne 1 0 0 1 Ne 

Učenec 14 5 5 0 0 Da 4 1 0 0 Ne 1 0 0 0 Ne 

Učenec 15 2 1 0 0 Ne 3 0 0 1 Ne 4 0 0 0 Oris 

Učenec 16 5 5 0 0 Da 3 0 0 2 Ne 1 0 0 1 Ne 

Učenec 17 5 3 0 0 Oris 2 1 0 0 Ne 3 2 0 0 Ne 

Učenec 18 5 5 0 0 Da 3 0 0 2 Ne 1 0 0 1 Ne 

Učenec 19 1 0 1 1 Ne 1 0 0 0 Ne 1 1 0 0 Ne 

Učenec 20 2 2 1 0 Ne 3 0 0 0 Ne 4 3 0 1 Oris 

Učenec 21 2 1 1 0 Ne 0 0 0 0 Ne 3 3 0 0 Oris 

Učenec 22 5 3 0 0 Oris 6 0 0 0 Oris 2 0 1 3 Ne 

 

Dodatno sem izdelala tabelo (Tabela 6), ki prikazuje število vseh pravilnih opažanj in 

argumentov, ter število vseh napačnih opažanj in argumentov skozi celotno reševanje, 

ločeno na del, ko je učenec reševal naloge na običajen način, in na del, ko je naloge reševal 

s pomočjo računalniškega modela. Stolpec pravilnost (oznaka v Tabeli 6: PD), ki sem ga 

vključila v tabelo, sem dobila tako, da sem seštela pravilnost rešitev za posameznega 

učenca in le to delila s številom nalog (pri tem sem za povsem pravilno rešitev štela 1, za 
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pravilen oris rešitve 0,5 in za nepravilno rešitev 0). Poleg tega sem za vsakega učenca 

določila ali je bil pri dokazovanju uspešen ali ne (uspeh – oznaka: Da, če je pravilnost 

vrednost, ki jo je skozi reševanje dosegel večja ali kvečjemu enaka 0,5, neuspešen – oznaka: 

Ne, v vseh ostalih primerih). Taka razvrstitev mi je omogočila boljši vpogled v reševanje 

posameznega učenca.  

Tabela 6  Število vseh opažanj in argumentov, ter uspešnost posameznega učenca na obeh načinih reševanja. Legenda: 

PO – število pravilnih opažanj, PA – število pravilnih argumentov, NO – število napačnih opažanj, NA – število napačnih 

argumentov, PD – pravilnost dokaza, Uspeh – uspešnost pri reševanju. 

  Običajno dokazovanje Vodeno dokazovanje 

Učenec PO PA NO NA  PD Uspeh PO PA NO NA  PD Uspeh 

Učenec 1 7 4 0 0 0,17 Ne 23 22 0 0 0,17 Ne 

Učenec 2 10 10 0 0 1,00 Da 14 9 1 4 1,00 Da 

Učenec 3 6 4 3 0 0,17 Ne 19 17 0 2 1,00 Da 

Učenec 4 3 1 1 2 0,67 Da 19 11 0 3 0,50 Da 

Učenec 5 2 1 1 2 0,17 Ne 14 7 3 4 0,83 Da 

Učenec 6 3 1 3 0 0,00 Ne 24 22 0 0 0,33 Ne 

Učenec 7 0 0 4 1 0,00 Ne 14 8 6 3 0,33 Ne 

Učenec 8 11 10 0 0 0,00 Ne 27 20 0 4 0,83 Da 

Učenec 9 9 6 0 0 0,00 Ne 22 20 0 2 0,17 Ne 

Učenec 10 11 11 0 0 0,83 Da 9 3 0 0 0,67 Da 

Učenec 11 11 11 0 0 0,50 Da 10 6 0 1 0,83 Da 

Učenec 12 10 6 0 0 0,17 Ne 9 5 0 2 1,00 Da 

Učenec 13 9 1 0 1 0,33 Ne 11 11 0 0 1,00 Da 

Učenec 14 9 5 0 3 0,33 Ne 10 8 0 1 0,17 Ne 

Učenec 15 10 6 0 0 0,17 Ne 11 9 0 2 1,00 Da 

Učenec 16 9 5 0 3 0,33 Ne 9 7 0 1 0,67 Da 

Učenec 17 3 1 1 1 0,17 Ne 5 5 0 0 0,67 Da 

Učenec 18 9 5 1 1 0,33 Ne 10 10 0 0 0,50 Da 

Učenec 19 5 4 1 0 0,00 Ne 11 7 0 0 0,33 Ne 

Učenec 20 13 3 1 3 0,17 Ne 8 4 0 0 1,00 Da 

Učenec 21 0 0 0 0 0,17 Ne 0 0 0 0 0,67 Da 

Učenec 22 0 0 0 0 0,33 Ne 8 0 0 0 0,17 Ne 
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7.1.1 ANALIZA PRAVILNOSTI OPAŽANJ 

 

 

Diagram 1 Primerjava števila pravilnih opažanj posameznih učencev glede na način reševanja. 

 

Iz diagrama (Diagram 1) lahko vidimo, da se pri velikem delu učencev pojavi razlika v 

številu pravilnih opažanj med reševanjem na običajen način in na način s pomočjo 

računalniškega modela. Videti je, da je druga polovica učencev dosegala približno enako 

število pravilnih opažanj v obeh načinih reševanja. Razlogov za to je lahko več. Učencem 

morda ni bil najbolj po godu način reševanja na računalnik, saj so do sedaj vedno 

dokazovali na tradicionalen način. Ali pa so našli rešitev nalog, ki so jih reševali, v manjšem 

številu korakov, torej je bilo tudi potrebnih opažanj manj.  
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Diagram 2 Primerjava števila napačnih opažanj posameznih učencev glede na način reševanja. 

 

Vidimo, da se pri štirih učencih pojavi več nepravilnih opažanj pri računalniškem reševanju 

kot pri običajnem reševanju (Diagram 2). Menim, da zaradi tega, ker jih lahko skupek sličic 

v programu ob pomanjkanju pozornosti in hitenju zmede in s tem odpelje v napačno smer. 

Poglejmo si rezultate treh različnih hi-kvadrat preizkusov, ki nam bodo statistično potrdili 

prikazano v diagramih. 

Najprej preverimo neodvisnost spremenljivk pravilnost opažanja in način reševanja.  

Ničelna hipoteza 1: Pravilnost opažanja in način reševanja nalog sta neodvisni 

spremenljivki. 

Tabela 7 Število opažanj glede na način reševanja in pravilnost opažanja 

  Način reševanja 

  Običajno Vodeno Skupaj 

Pravilnost  

opažanja 

Pravilno 150 287 437 

Nepravilno 16 10 26 

Skupaj 166 297 463 

 

Izračunana vrednost hi-kvadrat preizkusa za tabelo 7 je večja od kritične vrednosti 

(2=7,902; g=1; p=0,005), zato ničelne hipoteze ne sprejmemo. 
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Ugotovitev: Delež pravilnih opažanj je pri vodenem reševanju statistično pomembno višji 

kot pri običajnem reševanju. Učenci so pri reševanju navedli več pravilnih in manj napačnih 

opažanj pri reševanju s pomočjo računalniškega modela kot pri običajnem reševanju, kar 

je razvidno že iz diagramov Diagram 1 in Diagram 2. 

Takšen rezultat ne preseneča, saj so učenci, ki so reševali naloge s pomočjo računalniškega 

modela, imeli pri reševanju »prednost«, saj so imeli za vsako pomembno lastnost podano 

sličico. Zato so tudi opazili več dejstev kot tisti, ki so naloge reševali na običajen način in 

so imeli podano samo začetno geometrijsko konstrukcijo. Iz enakega razloga so učenci, ki 

so naloge reševali s pomočjo računalniškega modela, navajali manj napačnih opažanj, saj 

model učence vodi skozi dokaz in težje opazijo napačne oz. nepomembne lastnosti. V 

praksi to pomeni, da učenci, ki so začetniki v dokazovanju, še nimajo popolnoma razvitega 

občutka za opazovanje iz ene same začetne konstrukcije, zato jim dokazovanje predstavlja 

težavo in geometrijskega problema pogosto ne dokažejo pravilno. Dobro orodje za 

premagovanje te težave je ravno računalniški model vodenega dokazovanja.  

Preučila bom še, ali so pravilna opožanja pogostejša pri vodenem ali običajnem reševanju 

ter ali več učencev navaja več pravilnih opažanj pri enem ali drugem načinu reševanja. 

Ničelna hipoteza 2: Verjetnost pravilnega opažanja ni odvisna od načina dokazovanja.  

Tabela 8 Število pravilnih opažanj v odvisnosti od načina reševanja 

 Način reševanja 

 Običajno Vodeno 

Število pravilnih opažanj 150 287 

 

Hi-kvadrat preizkus za tabelo 8 (2= 42,949; g=1; p=0,000) pokaže, da lahko s tveganjem 

p=0.000 trdimo, da je verjetnost pravilnega opažanja (nekega dejstva) odvisna od načina 

reševanja, torej ničelne hipoteze ne sprejmemo.  

Ugotovitev: Učenci navedejo več pravilnih opažanj pri reševanju s pomočjo 

računalniškega modela kot pri običajnem reševanju, kar nas glede na prikazano v diagramih 

Diagram 1 in Diagram 2 ne preseneti. 

Tako kot prej je opaziti, da je računalniški model pripomogel pri opazovanju učencev. 

Skupek sličic učencem omogoča boljše opazovanje in možnost opazovanja večih pravilnih 

lastnosti. Pri reševanju na običajen način pa so si učenci lahko pomagali samo z začetno 
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sliko, katera pa lahko privede do tega, da učenci ne opazijo lastnosti ali pa opazujejo tisto, 

kar od njih dokaz ne zahteva.  

Ker so nekateri učenci navedli več pravilnih opažanj pri vodenem dokazovanju, drugi pa 

pri običajnem reševanju, sem se odločila, da bom preučila tudi te vrednosti. Učence, ki so 

navedli enako število opažanj pri obeh načinih reševanja, sem izločila (takšna sta bila v 

nadaljevanju dva učenca).  

Ničelna hipoteza 3: Enako verjetno je, da učenec navede več pravilnih opažanj pri 

vodenem ali pri običajnem reševanju. 

Tabela 9 Število učencev glede na vrsto reševanja, pri katerem so navedli več pravilnih opažanj. 

 Način reševanja 

 Običajno Vodeno 

Število učencev 4 16 

 

Hi-kvadrat preizkus za tabelo 9 (2 = 7,200; g = 1; p = 0,007) pokaže, da lahko s tveganjem 

p = 0.007 trdim, da ni enako verjetno, da učenec navede več pravilnih opažanj pri vodenem 

ali običajnem načinu reševanja nalog.  

Ugotovitev: Več učencev je navedlo več pravilnih opažanj s pomočjo računalniškega 

modela vodenega dokazovanja, kar nas glede na Diagram 1 in Diagram 2 ter ugotovitve 

predhodnih hi-kvadrat testov ne preseneti.  

Videti je, da je računalniško reševanje učencem bolj ustrezalo kot navadno. Razlog za to 

vidim v nekoliko vodenem načinu reševanja. Ta je zelo pomembno pripomogel k 

opazovanju učencev in s tem h gradnji boljšega problemskega prostora. Brez vodenja so 

učenci večkrat zatavali k napačnim lastnostim ali pa enostavno iz začetne slike niso 

razpoznali bistva.  
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7.1.2 ANALIZA PRAVILNOSTI ARGUMENTIRANJA 

 

 

Diagram 3 Primerjava števila pravilnih argumentov posameznih učencev glede na način reševanja. 

Tudi ko pogledamo Diagram 3 in število pravilnih argumentov, vidimo, da učenci v večini 

primerov več argumentirajo s pomočjo računalniškega modela vodenega dokazovanja kot 

pri običajnem dokazovanju »na papir«. To je tudi smiselno, saj je model zgrajen tako, da 

učence »prisili«, da razmislijo, zakaj nekaj velja. Le pri dveh učencih je število argumentov 

manjše ali enako kot pri reševanju na papir. Menim, da zato, ker izbrana dva učenca nista 

bila uspešna pri reševanju nalog.  

 

Diagram 4 Primerjava števila napačnih argumentov posameznih učencev glede na način reševanja. 
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Iz Diagrama 4 je opaziti, da večina učencev s pomočjo računalniško vodenega dokazovanja 

navede več nepravilnih argumentov. Razlog za to vidim v tem, da učenci pri tem načinu 

reševanja navedejo veliko več opažanj, zato je tudi možnosti za napačno argumentiranje 

več.  

Prikazano sem preučila še s pomočjo hi-kvadrat preizkusa, kjer preverim neodvisnost 

spremenljivk pravilnost argumentiranja in način reševanja.  

Ničelna hipoteza 4: Pravilnost argumentiranja in način reševanja nalog sta neodvisni 

spremenljivki. 

Tabela 10 Število argumentov glede na način reševanja in pravilnost argumentiranja. 

  Način reševanja 

  Običajno Vodeno Skupaj 

Pravilnost  

argumentiranja 

Pravilno 95 211 306 

Nepravilno 17 29 46 

Skupaj 112 240 352 

 

Izračunana vrednost hi-kvadrat preizkusa za tabelo 10 je manjša od kritične vrednosti (2 

= 0,644; g=1; p = 0,422), torej ničelno hipotezo sprejmemo. 

Ugotovitev: Pravilnost argumentiranja v smislu deleža pravilnih argumentov se pri 

vodenem dokazovanju ne razlikuje pomembno od pravilnosti argumentiranja pri običajnem 

dokazovanju. 

Rezultat testa ne preseneti, saj se pri večjem številu argumentov pojavi tudi več napačnih. 

Učenci navedejo veliko več argumentov pri vodenem načinu reševanja, zato je verjetnost, 

da bo med temi argumenti kakšen napačen, večja.  

Opaziti je, da so učenci, ki so naloge reševali začetniki v dokazovanju, saj jim je pri 

dokazovanju predstavljal največji problem ravno argumentiranje. Sicer so razumeli, da je 

vsako opažanje potrebno argumentirati, ampak zaradi šibkega znanja je bilo nekaj več 

nepravilnih argumentov kot pri običajnem reševanju. Po drugi strani so učenci, ki so naloge 

reševali na običajen način zaradi šibkega znanja navajali občutno manj argumentov, zato 

je bilo tudi možnosti, da bi navedli napačen argument, manj.  

Preučila bom še, ali je pravilnih argumentov več pri vodenem ali običajnem reševanju ter 

ali več učencev navaja več pravilnih argumentov pri enem ali drugem načinu reševanja. 
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Ničelna hipoteza 5: Verjetnost pravilnega argumentiranja (dejstev v dokazu) ni odvisna 

od načina dokazovanja.  

Tabela 11 Število pravilnih argumentov v odvisnosti od načina reševanja. 

 Način reševanja 

 Običajno Vodeno 

Število pravilnih argumentov 95 211 

 

Hi-kvadrat preizkus za tabelo 11 (2= 43,974; g=1; p=0,000) pokaže, da lahko s tveganjem 

p=0.000 trdim, da je verjetnost pravilnega argumentiranja (nekega dejstva v dokazu) 

odvisna od načina reševanja.  

Ugotovitev: Učenci navedejo pomembno več pravilnih argumentov pri reševanju s 

pomočjo računalniškega modela kot pri običajnem reševanju, kar nas glede na prikazano v 

diagramih Diagram 3 in Diagram 4 ne preseneti. 

Učenci, ki so reševali naloge s pomočjo računalniškega modela, so torej navajali več 

pravilnih argumentov, to ne preseneti, saj je model, narejen s pomočjo računalnika zgrajen 

tako, da učenci sledijo sličicam, ob katerih so vprašanja tipa »Zakaj?«. Tako so bili učenci 

primorani k vsaki opazovani lastnosti zapisati argument. Po drugi strani pa učenci, ki so 

naloge reševali na običajen način, takšnega načina dela niso usvojili z reševanjem. Namreč 

v rešitvah učencev se pojavljajo takšne, ki so sestavljene iz pravilnih opažanj, a nobeno 

izmed le-teh ni argumentirano. Torej lahko vidimo, da voden računalniški model pripomore 

k samemu razumevanju dokazovanega.  

Ker so nekateri učenci navedli več pravilnih argumentov pri vodenem dokazovanju, drugi 

pa pri običajnem reševanju, sem tako kot prej preučila tudi te vrednosti. Učence, ki so 

navedli enako število argumentov pri obeh načinih reševanja, sem izločila (v nadaljevanju 

sta bila takšna dva učenca).  

Ničelna hipoteza 6: Enako verjetno je, da učenec navede več pravilnih argumentov pri 

vodenem ali pri običajnem reševanju. 

Tabela 12 Število učencev glede na vrsto reševanja, pri katerem so navedli več pravilnih argumentov. 

 Način reševanja 

 Običajno Vodeno 

Število učencev 4 16 
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Hi-kvadrat preizkus za tabelo 12 (2= 7,200; g=1; p=0,007) pokaže, da lahko s tveganjem 

p=0.007 ničelno hipotezo 6 zavrnemo.  

Ugotovitev: Pomembno več učencev navede več pravilnih argumentov pri reševanju s 

pomočjo računalniškega modela, kar nas glede na prikazano v diagramih Diagram 3 in 

Diagram 4, ter ugotovitvah na predhodnih dveh hi-kvadrat testih ne preseneti. 

Nekoliko voden računalniški model je povzročil, da so učenci navajali veliko več pravilnih 

argumentov, kar je po mojem mnenju posledica same zgradbe modela (sestavljen iz sličic, 

ki nakazujejo lastnosti, ob sličicah so vprašanja, kot na primer: »Zakaj?«), ki prisili učence 

k argumentiranju. Videti je, da so učenci s pomočjo računalniškega modela zgradili boljši 

problemski prostor in so bili bolj uspešni pri povezovanju opazovane lastnosti z ustreznim 

deduktivnim argumentom. Učenci, ki so naloge reševali na običajen način, so imeli tukaj 

nekaj več težav. Še vedno je nekaj učencev, ki jim običajno dokazovanje ne dela težav in 

so se bolje odrezali na takšen način (štiri učenci), preostali pa so se v ritualu dokazovanja 

in še posebej v argumentiranju na tem mestu ustavili.  

 

7.1.3 ANALIZA USPEŠNOSTI DOKAZOVANJA 

Poglejmo si še, kakšne rezultate poda hi-kvadrat preizkus, ko opazujemo uspešnost učencev 

glede na dva različna načina reševanja – tradicionalen način reševanja s pomočjo svinčnika 

in papirja ter reševanje s pomočjo računalniškega modela. Učenec je pri dokazovanju 

uspešen, če je pravilnost (v Tabeli 6 oznaka PD) vrednost, ki jo je skozi reševanje dosegel, 

večja ali kvečjemu enaka 0,5, sicer pa je neuspešen. Uspešen učenec je torej »v povprečju« 

našel vsaj oris dokaza. 

Ničelna hipoteza 7: Uspešnost pri reševanju geometrijskih nalog ni odvisna od načina 

reševanja danih nalog.  

Tabela 13 Uspešnost pri reševanju glede na način reševanja nalog. 

  Način reševanja 

  Običajno Vodeno Skupaj 

Uspešnost 

Da 4 15 19 

Ne 18 7 25 

Skupaj 22 22 44 
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Hi-kvadrat preizkus za tabelo 13 (2= 11,208; g=1; p=0,001) pokaže, da lahko s tveganjem 

p=0.001 trdim, da je uspešnost pri reševanju geometrijskih nalog pomembno odvisna od 

načina reševanja.  

Ugotovitev: Učenci so bili veliko bolj uspešni pri reševanju geometrijskih nalog s pomočjo 

računalniškega modela vodenega dokazovanja. To glede na analizo opažanj in analizo 

argumentov ne preseneča. 

Učenci, ki so začetniki v dokazovanju, so bolj uspešni, ko so nekoliko vodeni med samim 

reševanjem. Majhna pomoč pripelje do tega, da učenci zgradijo boljši problemski prostor, 

več opazujejo in več argumentirajo, kar pa pripelje do večje uspešnosti pri dokazovanju. 

Brez vodenja se učenci v dokazu težje znajdejo, ne vedo točno, kaj naloga od njih zahteva. 

Torej, ne razumejo samega dokaza, niti rešitve, ki bi predstavljala ustrezen dokaz.  

 

7.2 ANALIZA PO NALOGAH  

V nadaljevanju analiziram skupno število in delež pravilnih opažanj in argumentov ter 

skupno število in delež nepravilnih opažanj in argumentov za posamezno nalogo. Poleg teh 

podatkov navajam še informacijo o tem, kako uspešni so bili učenci pri reševanju.  

Najprej si poglejmo rezultate (Tabela 14) za 1. nalogo iz 1. sklopa. Gre za nalogo, ki 

preverja osnovna geometrijska znanja. Naloga preverja poznavanje izrekov o iztegnjenih, 

komplementarnih, suplementarnih in pravih kotih. Gre za enostavno nalogo in pojme, s 

katerimi se učenci srečajo že v osnovni šoli. 

 

Tabela 14 Pregled rezultatov reševanja 1. naloge 1. sklopa. 

  Način reševanja 

  Običajno reševanje Vodeno reševanje 

  Število % Število % 

Opažanja 
Pravilna 26 90% 36 100% 

Napačna 3 10% 0 0% 

Argumenti 
Pravilni 24 100% 32 94% 

Nepravilni 0 0% 2 6% 

Dokazi 

Pravilni 4 36% 6 55% 

Le oris 1 9% 3 27% 

Nepravilni 6 55% 2 18% 
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Diagram 5 Število opažanj (levo) in število argumentov (desno) glede na način reševanja za 1. nalogo. 

 

Vidimo, da so učenci podali več pravilnih opažanj (36) in pravilnih argumentov (32) s 

pomočjo računalniškega modela v primerjavi z običajnim reševanjem, kjer so opazili manj 

lastnosti (26) in navedli manj argumentov (24). Vendar je bilo kljub vsemu pri 1. nalogi 

veliko pravilnih opažanj in pravilnih argumentov pri obeh načinih reševanja, torej je bila 

reševalcem naloga manj zahtevna in so jo bolj uspešno reševali. 

Prikažimo še uspešnost učencev pri posameznem načinu reševanja nalog. 

Vidimo, da je 1. nalogo iz prvega sklopa pri reševanju na običajen način popolnoma 

pravilno rešilo 36% učencev, s pomočjo računalniškega modela pa kar 50% učencev. 

Naloge ni znalo na običajen način rešiti 55% učencev, s pomočjo računalniškega modela 

pa je bilo neuspešnih 20% učencev. Preostalih 9% učencev je podalo ustrezen oris dokaza 
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Diagram 6 Uspešnost učencev pri reševanju 1. naloge na običajen način (levo) in s pomočjo računalniškega modela 
(desno). 
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pri običajnem načinu reševanja, pri reševanju s pomočjo računalniškega modela pa je 

ustrezen oris podalo kar 30% učencev.  

Tudi tu je opaziti, da računalniški model pripomore tako k številu pravilnih opažanj pri 

nalogi, kot k številu pravilnih argumentov. Posledično je tudi učencev, ki so bili uspešni 

pri dokazovanju, več pri reševanju s pomočjo računalniškega modela. Glede na to, da je 

bila naloga precej enostavna, preseneti, da jo je pri običajnem reševanju več kot polovica 

učencev rešila narobe. Razlog za to vidim v neizkušenosti učencev v dokazovanju. 

Vsekakor pa sta obe skupini učencev nalogo rešili bolj uspešno kot preostale naloge iz tega 

sklopa. 

Naslednja tabela (Tabela 15) prikazuje rezultate pri 2. nalogi iz 1. sklopa. Gre za nalogo, 

ki je nekoliko zahtevnejša kot prva. Učenci morajo na podlagi dane definicije 

paralelograma dokazati, da sta stranici v paralelogramu paroma vzporedni. Pri tej nalogi so 

učenci imeli nekaj težav, saj niso razumeli, da se lahko sklicujejo samo na dejstva, ki 

izhajajo na podlagi dane definicije.  

Tabela 15 Pregled rezultatov reševanja 2. naloge 1. sklopa. 

  Način reševanja 

  Običajno reševanje Vodeno reševanje 

  število % Število % 

Opažanja 
Pravilna 18 78% 31 100% 

Napačna 5 22% 0 0% 

Argumenti 
Pravilni 14 78% 24 92% 

Nepravilni 4 22% 2 8% 

Dokazi 

Pravilni 2 18% 6 55% 

Le oris 2 18% 2 18% 

Nepravilni 7 64% 3 27% 
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Diagram 7 Število opažanj (levo) in število argumentov (desno) glede na način reševanja za 2. nalogo. 
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Pri drugi nalogi je opaziti večjo razliko med številom pravilnih opažanj (31 opažanj s 

pomočjo računalniškega modela, 18 opažanj pri reševanju na običajen način) in 

argumentov (24 argumentov pri reševanju s pomočjo računalniškega modela in 14 

argumentov pri običajnem reševanju) med obema načinoma reševanja. Zopet so se veliko 

bolje pri nalogi odrezali učenci, ki so nalogo reševali s pomočjo računalniškega modela. 

Tudi tu vidim razlog za to v vodenem načinu dela, ki učence spodbudi k opažanju in 

argumentiranju. 

Prikažimo še uspešnost učencev pri reševanju: 

Tudi uspešnost pri reševanju druge naloge pokaže, da je računalniški model dokazovanja 

pripomogel k boljšemu reševanju. Namreč vseh, ki so pravilno rešili 2. nalogo na običajen 

način, je 18%, pri reševanju s pomočjo računalniškega modela pa je bilo 55% učencev, ki 

so nalogo rešili popolnoma pravilno. Naloge ni znalo pravilno rešiti 64% učencev na 

običajen način in 27% učencev, ki so reševali nalogo na računalniku. 18% učencev je 

podalo ustrezen oris dokaza med reševanjem na običajen način, enak delež učencev pa je 

podal ustrezen oris dokaza med reševanjem s pomočjo računalniškega modela.  

Glede na 1. nalogo je bila 2. naloga očitno nekoliko težja za učence, saj so jo rešili manj 

uspešno kot prvo in navedli nekoliko manj pravilnih opažanj in argumentov. Kljub temu 

pa je videti, da je računalniški model pripomogel k reševanju in s tem izboljšal problemski 

prostor reševalcev in posledično so bili le-ti pri reševanju bolj uspešni. Največji problem 

učencev, ki so nalogo reševali na običajen način, je bil razumeti samo nalogo, torej, da pri 

reševanju izhajajo iz dane definicije. Menim, da zato, ker na takšne naloge pri dokazovanju 

niso navajeni. Medtem so učenci, ki so nalogo reševali s pomočjo računalnika na tem mestu 

18%

64%

18%

2. NALOGA - OBIČAJNO 
REŠEVANJE

USPEŠNOST da USPEŠNOST ne USPEŠNOST oris

55%
27%

18%

2. NALOGA - REŠEVANJE S 
POMOČJO RAČ. MODELA

USPEŠNOST da USPEŠNOST ne USPEŠNOST oris

Diagram 8 Uspešnost učencev pri reševanju 2. naloge na običajen način (levo) in s pomočjo računalniškega modela 
(desno). 
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imeli manj težav, saj jim računalniški model ni dovolil prehitrega sklicevanja na neustrezne 

izreke.   

Poglejmo si rezultate (Tabela 16) še za 3. nalogo iz 1. sklopa. Gre za najbolj zahtevno 

nalogo tega sklopa. Zahteva poznavanje pojmov, kot so: srednjica trikotnika, težišče, ... 

Učenci so imeli nekaj težav z razumevanjem zakaj sta srednjici, na isto osnovnico, v 

trikotniku vzporedni.  

Tabela 16 Pregled rezultatov reševanja 3. naloge 1. sklopa. 

  Način reševanja 

  Običajno reševanje Vodeno reševanje 

  število % Število % 

Opažanja 
Pravilna 24 80% 39 100% 

Napačna 6 20% 0 0% 

Argumenti 
Pravilni 11 79% 32 94% 

Nepravilni 3 21% 2 6% 

Dokazi 

Pravilni 1 9% 5 45% 

Le oris 4 36% 4 36% 

Nepravilni 6 55% 2 18% 

 

Pri tretji nalogi lahko vidimo, da je število pravilnih opažanj (s pomočjo računalniškega 

modela 39, na običajen način 24) in število argumentov (s pomočjo računalniškega modela 

32, na običajen način 11) s pomočjo računalniškega modela veliko večje kot pri običajnem 

reševanju. Ravno tako je več nepravilnih opažanj in argumentov pri reševanju na običajen 

način kot pri reševanju s pomočjo računalniškega modela. Lahko sklepamo, da so se učenci 

bolje odrezali ob vodenem načinu. Tudi tukaj računalniški model pripelje do boljšega 

opazovanja in ustreznejšega argumentiranja. Videti je, da pri zahtevnih nalogah model 

povzroči še večjo razliko pri reševanju, saj so razlike med številom opažanj in številom 

argumentov med obema načinoma reševanja pri tretji nalogi največje.  
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Diagram 9 Število opažanj (levo) in število argumentov (desno) glede na način reševanja za 3. nalogo. 
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Preverimo še uspešnost učencev pri reševanju: 

Uspešnost pri reševanju tretje naloge pokaže, da je model dokazovanja pripomogel k 

boljšemu reševanju. Namreč vseh, ki so pravilno rešili 3. nalogo na običajen način, je 9%, 

pri reševanju s pomočjo računalniškega modela pa je bilo 46% učencev, ki so nalogo rešili 

popolnoma pravilno. Naloge ni znalo pravilno rešiti 55% učencev na običajen način in 18% 

učencev, ki so reševali nalogo na računalniku. 36% učencev je podalo ustrezen oris dokaza 

med reševanjem na običajen način, enak delež učencev pa je podal ustrezen oris dokaza 

med reševanjem s pomočjo računalniškega modela. 

Videti je, da računalniški model pri mnogih učencih pomaga pri izdelavi dokaza.V 

nadaljevanju si poglejmo še rezultate 2. sklopa nalog. V spodnji tabeli (Tabela 17) so 

prikazani rezultati za 1. nalogo iz 2. sklopa, ki je najbolj enostavna naloga tega sklopa. 

Učenci morajo za uspešno reševanje v nalogi prepoznati polmere krožnice in s tem 

povezane enakokrake trikotnike. 

Tabela 17 Pregled rezultatov reševanja 1. naloge 2. sklopa. 

  Način reševanja 

  Običajno reševanje Vodeno reševanje 

  Število % število % 

Opažanja 
Pravilna 41 93% 53 100% 

Napačna 3 7% 0 0% 

Argumenti 
Pravilni 32 100% 52 100% 

Nepravilni 0 0% 0 0% 

Dokazi 

Pravilni 4 36% 9 82% 

Le oris 3 27% 2 18% 

Nepravilni 4 36% 0 0% 
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(desno). 
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Podobno kot pri 1. nalogi iz 1. sklopa vidimo, da so učenci podali več pravilnih opažanj 

(53) in pravilnih argumentov (52) s pomočjo računalniškega modela v primerjavi z 

običajnim reševanjem, kjer so opazili manj lastnosti (41) in navedli manj argumentov (32). 

Vendar razlika med obema skupinama ni zelo velika, kar kaže, da je naloga bila za učence 

precej enostavna in so zanjo zgradili ustrezen problemski prostor.  

Poglejmo si uspešnost učencev pri reševanju. 

Opaziti je, da so nalogo učenci bolj uspešno reševali, kar kaže tudi na upravičeno nižjo 

zahtevnost naloge. Namreč vseh, ki so pravilno rešili 1. nalogo na običajen način, je 37%, 

pri reševanju s pomočjo računalniškega modela pa je bilo 82% učencev takšnih, ki so 

nalogo rešili popolnoma pravilno. Naloge ni znalo pravilno rešiti 36% učencev na običajen 

način in 0% takšnih, ki so reševali nalogo na računalniku. 27% učencev je podalo ustrezen 

oris dokaza med reševanjem na običajen način, 18% učencev pa je podalo ustrezen oris 

dokaza med reševanjem s pomočjo računalniškega modela. Vidimo, da so nalogo učenci 
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Diagram 12 Uspešnost učencev pri reševanju 1. naloge na običajen način (levo) in s pomočjo računalniškega modela 
(desno). 
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Diagram 11 Število opažanj (levo) in število argumentov (desno) glede na način reševanja za 1. nalogo. 
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dokaj uspešno rešili. S pomočjo računalniškega modela so vsi učenci podali vsaj ustrezen 

oris dokaza za nalogo, torej je tudi tu vodeno dokazovanje izboljšalo uspešnost učencev pri 

reševanju.  

Poglejmo si rezultate (Tabela 18) 2. naloge iz 2. sklopa. Naloga je nekoliko zahtevnejša od 

1. naloge in zahteva natančno uporabo skladnostnih izrekov v trikotniku. Nalogo je možno 

rešiti na različne načine, ampak so se je učenci v nekaterih primerih lotili popolnoma 

narobe.  

Tabela 18 Pregled rezultatov reševanja 2. naloge 2. sklopa. 

  Način reševanja 

  Običajno reševanje Vodeno reševanje 

  število % Število % 

Opažanja 
Pravilna 32 100% 81 95% 

Napačna 0 0% 4 5% 

Argumenti 
Pravilni 3 37,5% 59 94% 

Nepravilni 5 62,5% 4 6% 

Dokazi 

Pravilni 0 0% 4 36% 

Le oris 1 9% 3 28% 

Nepravilni 10 91% 4 36% 

 

Pri drugi nalogi lahko opazimo občutno povečanje razlike med številom pravilnih opažanj 

in argumentov med tistimi, ki so reševali na običajen način, in med tistimi, ki so reševali 

nalogo s pomočjo računalniškega modela. Vidimo, da so učenci podali več pravilnih 

opažanj (81) in pravilnih argumentov (59) s pomočjo računalniškega modela v primerjavi 

z običajnim reševanjem, kjer so opazili manj lastnosti (32) in navedli manj argumentov (3). 

Velika razlika v številu opažanj in številu argumentov kaže na to, da je računalniški model 

opravil svojo vlogo in učencem pomagal pri reševanju. Zelo malo argumentov so podali 
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Diagram 13 Število opažanj (levo) in število argumentov (desno) glede na način reševanja za 2. nalogo. 
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učenci, ki so nalogo reševali na običajen način. Razlog za to vidim v tem, da so slepo 

zaupali vizualni predstavi problema in so bili že z samo začetno sliko pri nalogi prepričani 

v rešitev, tako da ustreznih deduktivnih argumentov niso niti iskali. Na drugi strani pa so 

bili učenci, ki so nalogo reševali s pomočjo računalnika prisiljeni, da razmislijo, zakaj neka 

opažena lastnost velja.  

Prikažimo še uspešnost učencev pri reševanju. 

Nihče ni pravilno rešil 2. naloge na običajen način, pri reševanju s pomočjo računalniškega 

modela pa je bilo 37% učencev takšnih, ki so nalogo rešili popolnoma pravilno. Naloge ni 

znalo rešiti 91% učencev na običajen način in 36% učencev, ki so reševali nalogo na 

računalniku. 9% učencev je podalo ustrezen oris dokaza med reševanjem na običajen način, 

27% učencev pa je podalo ustrezen oris dokaza med reševanjem s pomočjo računalniškega 

modela.  

Podatki kažejo, da so pri reševanju bolj uspešni tistih učenci, ki so naloge reševali s 

pomočjo računalniškega modela. Spet je videti, da ob zahtevni nalogi pomoč 

računalniškega modela pride še kako prav in učenci so zmožni boljšega opažanja in 

graditve boljšega problemskega prostora. Očitno je bila naloga zahtevna in učenci, ki niso 

bili deležni nobene pomoči, niso zgradili ustreznega problemskega prostora. Težave so 

imeli tudi učenci, ki so nalogo reševali s pomočjo računalniškega modela. Razlog za to 

vidim v zahtevnosti naloge in posledično večjim možnostim za napačna opažanja in 

napačne argumente. Velik vpliv na uspešnost reševanja je imela tudi vizualizacija, ki je 

učence prepričala o resničnosti, ne da bi le-to poskušali ustrezno argumentirati.   
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Diagram 14 Uspešnost učencev pri reševanju 2. naloge na običajen način (levo) in s pomočjo računalniškega modela 
(desno). 
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Sledijo rezultati (Tabela 19) še za 3. nalogo iz 2. sklopa, ki je bila v tem sklopu najbolj 

zahtevna. Učenci se pri nalogi srečajo s pojmom simetrale daljice. Uporabiti morajo znanje 

o kotih v trikotniku, o pravih kotih, o vsoti kotov, ... Ker gre za nalogo, ki zahteva 

povezovanje večih znanj,  začetniku uspešno reševanje predstavlja velik izziv, zato rezultati 

pri tej nalogi ne presenečajo.  

Tabela 19 Pregled rezultatov reševanja 3. naloge 2. sklopa. 

  Način reševanja 

  Običajno reševanje Vodeno reševanje 

  število % Število % 

Opažanja 
Pravilna 23 96% 76 90% 

Napačna 1 4% 8 10% 

Argumenti 
Pravilni 10 59% 54 73% 

Nepravilni 7 41% 20 27% 

Dokazi 

Pravilni 0 0% 3 27% 

Le oris 3 27% 3 27% 

Nepravilni 8 73% 5 46% 

 

Pri tretji nalogi iz drugega sklopa vidimo, da so učenci podali več pravilnih opažanj (76) in 

pravilnih argumentov (54) s pomočjo računalniškega modela v primerjavi z običajnim 

reševanjem, kjer so opazili manj lastnosti (23) in navedli manj argumentov (10). Razlog za 

to vidim v zahtevnosti naloge, saj se je učenci, ki so reševali na običajen način, sploh niso 

lotili, zato tudi ni bilo veliko opažanj in argumentov pri običajnem načinu reševanja. Torej 

je to še en primer, kjer računalniški model pri zahtevni nalogi pripomore k boljšemu 

reševanju in povzroči, da učenci ne obupajo pri reševanju ampak nalogo vsaj poskusijo 

rešiti. 

Diagram 15 Število opažanj (levo) in število argumentov (desno) glede na način reševanja za 3. nalogo. 
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Prikažimo še uspešnost učencev pri reševanju. 

Zadnja naloga v 2. sklopu nalog je bila po zahtevnosti najtežja, kar se odraža tudi pri 

uspešnosti učencev. Vseh, ki so pravilno rešili 3. nalogo na običajen način je 0%, pri 

reševanju s pomočjo računalniškega modela pa je bilo 27% učencev, ki so nalogo rešili 

popolnoma pravilno. Naloge ni znalo pravilno rešiti 73% učencev na običajen način in 46% 

učencev, ki so reševali nalogo na računalniku. 27% učencev je podalo ustrezen oris dokaza 

med reševanjem na običajen način, enak delež učencev pa je podalo ustrezen oris dokaza 

med reševanjem s pomočjo računalniškega modela.  

Podatki kažejo, da so pri reševanju bolj uspešni tistih učenci, ki so naloge reševali s 

pomočjo računalniškega modela. Lahko upravičeno trdim, da ob zahtevni nalogi pomoč 

računalniškega modela pride prav in učenci so zmožni boljšega opazovanja in gradnje 

boljšega problemskega prostora. Naloga je mišljena kot zahtevna in učenci, ki niso bili 

deležni nobene pomoči, niso zgradili ustreznega problemskega prostora. Težave so imeli 

tudi nekateri učenci, ki so nalogo reševali s pomočjo računalniškega modela, kar res kaže 

na visoko zahtevnost naloge. Učenci bi nalogo veliko bolje rešili, če bi dobro premislili kaj 

simetrala daljice pomeni. Namreč, učenci, ki so nalogo reševali s pomočjo računalnika, so 

v večih primerih simetralo prepoznali, ampak niso poznali njenih lastnosti, ki bi jih z 

lahkoto pripeljale do rešitve. Po drugi strani pa učenci, ki so nalogo reševali na običajen 

način, simetrale v nalogi niso prepoznali in so med reševanjem obupali. Torej je 

neuspešnost v veliki meri povzročilo tudi šibko znanje učencev na to temo, ne samo ne 

izkušenost v dokazovanju. 
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Diagram 16 Uspešnost učencev pri reševanju 3. naloge na običajen način (levo) in s pomočjo računalniškega modela 
(desno). 
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V diplomskem delu sem se ukvarjala s problemom matematičnega dokazovanja pri 

poučevanju. S študijem literature sem ugotovila, da je dokaz vsekakor pomemben del 

šolske matematike, kateremu se danes v šolah izogibamo. Da bi se situacija v šolah 

spremenila, je potrebno uporabiti drugačen pristop. Zato sem se odločila preizkusiti 

dinamično orodje OK Geometry in njegove zmožnosti. Izdelala sem model vodenega 

dokazovanja, s katerim sem želela povečati problemski prostor reševalcev problemov in 

posledično povečati tudi uspešnost pri ritualu dokazovanja.  

Na podlagi izvedene raziskave, torej iz analize po učencih, po posameznih nalogah in iz 

rezultatov hi-kvadrat preizkusa, si lahko odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

RV1. Kakšne so razlike v deduktivnem argumentiranju med učenci, ki uporabljajo 

vodeno dokazovanje, in učencih, ki uporabljajo običajno dokazovanje? 

Sklepam, da so se pri reševanju geometrijskih problemov veliko bolje odrezali učenci, ki 

so naloge reševali s pomočjo računalniškega modela. Ne samo, da se pojavi občutna razlika 

pri številu opažanj med reševanjem na oba načina, ampak so tudi razlike v deduktivnem 

argumentiranju med učenci, ki uporabljajo vodeno dokazovanje, in učencih, ki uporabljajo 

običajno dokazovanje velike. Namreč, veliko več deduktivnih argumentov so navajali 

učenci s pomočjo računalniškega modela in tudi učencev, ki so pri tem načinu reševanja 

navedli več pravilnih argumentov, je občutno več. Posledično, ker so učenci več 

argumentirali, je tudi napačnih argumentov nekoliko več pri učencih, ki so naloge reševali 

s pomočjo računalnika. 

RV2. Kakšne so razlike v uspešnosti dokazovanja med učenci, ki uporabljajo vodeno 

dokazovanje, in učencih, ki uporabljajo običajno dokazovanje? 

Pravilno argumentiranje privede do večje uspešnosti pri dokazovanju, zato je tudi uspešnost 

dokazovanja pri učencih, ki uporabljajo vodeno dokazovanje, pomembno večja kot pri 

učencih, ki uporabljajo običajno reševanje. Tudi v tem primeru se izkaže, da računalniško 

vodeno dokazovanje bistveno pripomore k dokazovanju. 
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RV3. Kakšne so razlike v problemskem prostoru reševanja med učenci, ki 

uporabljajo vodeno dokazovanje, in učencih, ki uporabljajo običajno dokazovanje? 

Uspešnost pri dokazovanju nakazuje na gradnjo ustreznega problemskega prostora med 

reševanjem, zato lahko zaključim, da je tudi problemski prostor boljši pri učencih, ki 

uporabljajo vodeno dokazovanje, kot pri učencih, ki naloge rešujejo na običajen način. 

Učenci, ki so pri ritualu dokazovanja vodeni, zgradijo boljši problemski prostor. Torej 

navajajo več opažanj, več deduktivnih argumentov, ki so jih sposobni smiselno povezati v 

ustrezen dokaz. 

Razlog za takšne razlike vidim ravno v majhnem vodenju skozi dokaz in v heterogenem 

dokazovanju (posamezne argumente dokaza podpremo z vizualnimi objekti). Učencem je 

pri dokazovanju pomembno, da so nekoliko vodeni, še posebej, če gre za začetnike v 

dokazovanju. Tudi možnost vizualizacije na dokazovanje pomembno vpliva, saj bi brez 

ustreznih opažanj učenci težko sestavili korekten dokaz. Torej je Ok Geometry primerno 

orodje za spoznavanje koncepta dokazovanja v geometriji in za učenje argumentiranja. 

Verjetno bi učenci ob takšnem načinu dela, kot je bil prikazan v diplomskem delu, torej s 

pomočjo računalniškega modela vodenega dokazovanja, veliko hitreje usvojili pojem 

dokaz in sam proces dokazovanja in bi zato hitreje bili sposobni uspešno reševati podobne 

dokaze tudi na tradicionalen način.  
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10 PRILOGE 
 

10.1 Delovni list 1 

KODA: _______________________ 

1. naloga: 

Dane imamo naslednje podatke:  

AB ⊥ (je pravokotna na ) BC 

DC ⊥ (je pravokotna na ) BC 

Kot ∠ABD je skladen s kotom ∠DCA. 

 

Dokaži, da sta kota ∠EBC in ∠FCB skladna. 

 

Slika 3 Prva naloga, prvi sklop 

2. naloga: 

Podan imamo štirikotnik ABCD, ki je tudi paralelogram. Poznaš tudi naslednjo definicijo 

paralelograma:  

Paralelogram je štirikotnik, ki ima po dve nasprotni stranici skladni. 

Dokaži, da ima ABCD paroma vzporedni dve stranici, če poznaš samo zgornjo definicijo 

paralelograma. 



52 
 

 

Slika 4 Druga naloga, prvi sklop 

 

3. naloga: 

V △ABC narišemo težiščnico iz oglišč A in B, označimo težišče s T ter narišemo srednjico 

DE. Narišemo še srednjico v △ABT in jo označimo s FG.  

Dokaži, da težišče deli težiščnico v razmerju 2:1. 

 

Slika 5 Tretja naloga, prvi sklop 
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10.2 Delovni list 2 

KODA: _______________________ 

1. naloga: 

Dano imamo krožnico s središčem C in trikotnika △ABC in △GCD. Kot ∠BAC in kot 

∠DGC sta skladna. Dokaži, da sta trikotnik △ABC in △GCD skladna. 

 

 

Slika 6 Prva naloga, drugi sklop 

 

 

2. naloga: 

V △ABC razpolovimo stranico BC in razpolovišče označimo z D. Skozi D narišemo dve 

vzporednici. Prvo vzporedno s stranico AC (ta seka AB v točki F), drugo vzporedno stranici 

AB (ta seka stranico AC v točki E). Povežemo še točki E in F in dobimo 4 trikotnike: 

△AEF, △FBD, △EFD, △EDC. 

 

Dokaži, da so vsi navedeni trikotniki med seboj skladni. 
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Slika 7 Druga naloga, drugi sklop 

 

 

 

3. naloga: 

Vemo, da sta kota ∠CAD in ∠CBD skladna. Prav tako vemo tudi, da sta dolžini AC in BC 

skladni. F pa je razpolovišče stranice AB. 

Dokaži, da sta tudi dolžini AE in EB skladni. 

 

 

Slika 8 Tretja naloga, drugi sklop 
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10.3 Naloga 1 – 1. sklop 
 

 

Slika 9 Delovno okno v OK Geometry  za 1. nalogo 1. sklopa. 

10.4 Naloga 2 – 1. sklop 
 

 

Slika 10 Delovno okno v OK Geometry  za 2. nalogo 1. sklopa. 
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10.5 Naloga 3 – 1. sklop 
 

 

Slika 11 Delovno okno v OK Geometry  za 3. nalogo 1. sklopa. 

10.6 Naloga 1 – 2. sklop 
 

 

Slika 12 Delovno okno v OK Geometry  za 1. nalogo 2. sklopa. 
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10.7 Naloga 2 – 2. sklop 

 

Slika 13 Delovno okno v OK Geometry  za 2. nalogo 2. sklopa. 

 

10.8 Naloga 3 – 2. sklop 

 
Slika 14 Delovno okno v OK Geometry  za 3. nalogo 2. sklopa 


