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I 

 

POVZETEK 

 

 

Diplomsko delo v uvodnem, teoretičnem delu opredeljuje pomembnost tehnologije in 

tehnološke pismenosti. Predstavljene so dimenzije in standardi tehnološke pismenosti za 

učence stare od 9 do 12 let. Te smo primerjali z našimi učnimi načrti predmetov 

tehniškega izobraževanja (naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija). Diplomsko 

delo ima dvoplasten namen. Prvi je izmeriti tehnološko pismenost učencev 5. in 6. 

razreda osnovne šole. Tako je bila za potrebe merjenja nadgrajena veljavna metoda 

merjenja (S. Avsec, 2010). Izdelali smo testno baterijo, pilotne teste in končni test, s 

katerim smo na štirih osnovnih šolah izmerili 35,7 % tehnološko pismenost. Iskali smo 

statistično pomembne razlike med obema razredoma in med obema spoloma v 

tehnološki pismenosti, za kar smo uporabili T–test. S pomočjo Cohenovega d indeksa 

smo merili velikost učinka. Ob primerjanju 5. in 6. razreda smo ugotovili majhen do 

zmeren učinek pri razlikah v celotni tehnološki pismenosti in zmeren učinek razlike pri 

komponenti kritično razmišljanje in odločanje. Pri analiziranju obeh spolov pride do 

statistično pomembnih razlik le pri tehnološki pismenosti komponente kritično 

razmišljanje in odločanje, kjer je učinek šibek do zmeren. Drugi namen diplomskega 

dela je iskanje povezav med odnosom do tehnike (uporabimo vprašalnik Tehnika in jaz, 

ki je rekonstrukcija PATT instrumentov za merjenje odnosa) in tehnologije ter med 

doseženo tehnološko pismenostjo, za kar smo izvedli večstransko regresijsko analizo. 

Ugotovljenih je kar nekaj korelacij. Najmočnejša pozitivna korelacija, izražena z utežjo 

β = 0,22, je bila med področjem, ki predstavlja željo po šolanju/poklicu v tehniki in 

inženirstvu, in tehnološko pismenostjo komponente kritično razmišljanje in odločanje. 

Najmočnejšo negativno korelacija (β = - 0,17) pa predstavlja odnos med interesom 

učencev za Tehniko in tehnologije ter tehnološkim znanjem.   

 

 

Ključne besede: osnovnošolsko tehniško izobraževanje, tehnološka pismenost, 

standardi tehnološke pismenosti, odnos do tehnike in tehnologije, tehnološko znanje, 

tehnološke zmožnosti, kritično razmišljanje in odločanje. 
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III 

 

TECHNOLOGICAL LITERACY OF FIFTH AND SIXTH 

GRADE PUPILS OF PRIMARY SCHOOL 

 

SUMMARY 

The first part of this thesis contains a theoretical description of the importance of 

technology and technological literacy. It introduces the dimensions and standards of 

technological literacy for pupils aged 9 to 12, followed by a comparative analysis of the 

Slovenian curriculums of technical subjects (natural science, technical studies, 

engineering and technology). The thesis has two goals. The first is to evaluate the 

technological literacy rates among students in the 5th and 6th grade of elementary 

school. For this purpose, the current evaluation method was expanded (S. Avsec, 2010) 

and the test battery, pilot test and final test were prepared. The final test was then used 

at four elementary schools to measure a technological literacy rate of 35.7 %. 

Statistically significant differences between grades and genders were sought using a t-

test. The effect size was determined with a Cohen's d. In terms of the difference 

between the 5th and 6th grade, the effect was low to moderate for »overall technological 

literacy«, and moderate for »critical thinking« and »decision-making« components of 

technological literacy. In terms of gender, statistically significant differences can be 

observed only for »critical thinking« and »decision-making« components where the 

effect is weak to moderate. The second goal of this thesis was to find correlations 

between the attitude towards technical science (using the Tehnika in jaz questionnaire 

which is a reconstruction of Pupil's Attitude Towards Technology (PATT) instruments) 

and technology, and the technological literacy rate measured in the first part using a 

multiple regression analysis. Several correlations were observed. The strongest positive 

correlation (β = 0.22) was observed between the desire to study/work in technical 

sciences/engineering and the »critical thinking« and »decision-making« components, 

while the strongest negative correlation (β = - 0.17) was between the pupils' interest in 

engineering and technology and technological knowledge. 

Keywords: primary technological and engineering education, technological literacy, 

standards for technological literacy, attitudes toward technology and engineering, 

technological knowledge, technological capabilities, critical thinking and decision 

making. 
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1 UVOD 

 

 

V zgodovini človeštva je razvoj znanosti in tehnike zelo pomemben dejavnik za obstoj 

človeka do danes. V kameni dobi so začeli z obdelovanjem kamna, hkrati pa so 

uporabljali tudi les in kosti. V kasnejših obdobjih se je z znanjem tehnike pričelo 

razvijati poljedelstvo, živinoreja, tkanje, lončarstvo, vojska, gradbeništvo, transport, 

komunikacija, medicina in računalništvo, kar je človeku omogočilo boljše in lažje 

življenje. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Živimo v času, ko se tehnologija dnevno razvija in izboljšuje, vse več je izumov in 

inovacij. To pa od izobraževalnega sistema zahteva, da izuri in izobrazi učence, dijake 

in študente v usposobljeno delovno silo. Ta naj bi bila po končanem šolanju tehnološko 

pismena (TP). Tako naj ne bi imela težav z zahtevami na področju tehnologije in z 

njenimi novitetami. Pri TP gre za široko opredelitev tehnologije, saj ne zajema samo 

predmetov za izvedbo nekega dejanja ali sistemov, ampak tudi ljudi, infrastrukturo, 

procese načrtovanja, proizvodnjo, upravljanje in popravljanje. 

 

Tehniško izobraževanje (TI) je za gospodarstvo zelo pomemben dejavnik, zato je glavni 

namen TI doseganje visoke stopnje TP. Žal pa je naš učni načrt (UN) naravnan tako, da 

ne zagotavlja ustrezne ravni tehnološkega znanja in zmožnosti učencev [1]. V Sloveniji 

obstajata dve raziskavi [1, 2], ki merita, kakšen nivo TP dosegajo učenci v prvi in tretji 

triadi slovenskih osnovnih šol (OŠ). Za drugo triado pa podatkov še nimamo, saj bomo 

le-te pridobili z merjenjem. Obstajajo potrebe po merjenju, saj takšno merjenje celovito 

oceni učinkovitost tehniškega poučevanja, obenem pa lahko te rezultate uporabimo za 

pridobivanje ocen pri učnih urah v TI in so pokazatelj učenčevega napredka pri 

tehniških vsebinah [2]. To vrstno merjenje je pomembno, saj lahko z njim merimo več 

kognitivnih ravni TP, ki so osnova za izobraževanje delavca, inženirja, brez katerega si 

današnje industrije ne predstavljamo [1]. Glede na to, da je zaznati upad zanimanja za 

tehniko in inženirstvo [3], da se tako v svetu kot pri nas v Sloveniji pojavljajo dvomi in 

vprašanja o smiselnosti učenja ali obstoja  tehnike in tehnologije (TiT) v šolskem 
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sistemu [4], bi lahko bila raziskava ena od kapljic v morju pri načrtovanju prihodnosti te 

znanosti v šolstvu. 

 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

 

Charles W. Gagel je zapisal, da je nepričakovano zapletena in zahtevna naloga 

opredeliti/izmeriti TP [5]. Vendar je bila v Sloveniji že izdelana veljavna metodologija 

za merjenje in ocenjevanje učenčevega napredka ter doseganja standardov TP za 9. 

razred OŠ [1], po tej metodi pa je bila tudi izmerjena TP učencev na koncu prve triade 

OŠ [2]. 

 

Namen diplomskega dela je dvoplasten, in sicer (1) ugotoviti stopnjo tehnološke 

pismenosti v 5. in 6. razredu OŠ in (2) ugotoviti, kakšen je odnos učencev omenjenih 

razredov do vsebin TiT. 

 

Cilji diplomskega dela (C): 

C 1: predstaviti tehnološko pismenost; 

C 2: predstaviti standarde tehnološke pismenosti (STP) za drugo triado OŠ; 

C 3: ugotoviti elemente TP v učnih načrtih pri predmetu naravoslovje in tehnika 

v 4. in 5. razredu ter pri predmetu tehnika in tehnologija v 6. razredu; 

C 4: na podlagi STP izdelati testno baterijo za merjenje TP; 

C 5: določiti testno polo za izvedbo merjenja TP; 

C 6: v 5. in 6. razredu OŠ izmeriti TP in analizirati rezultate; 

C 7: preveriti, kakšen je odnos učencev 5. in 6. razreda do vsebin TiT. 

 

Raziskovalna vprašanja (RV): 

RV 1: Kakšna je tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda OŠ? 

RV 2: Kakšne so razlike v TP med učenci 5. in 6. razredov OŠ? 

RV 3: Ali obstajajo razlike med spoloma v TP, in če so, kakšna je ta razlika? 

RV 4: Ali obstajajo povezave med odnosom učencev do tehnike in tehnologije 

in izmerjeno TP, in če obstajajo, kakšne so? 

 

 



3 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

 

Raziskava vključuje okoli 340 učencev, ki obiskujejo 5. in 6. razred OŠ. Učenci in 

učenke rešujejo test s 35-imi postavkami, odgovore obkrožijo na listu za odgovore, ob 

tem rešijo tudi vprašalnik Tehnika in jaz. Tako zbrane podatke obdelamo s pomočjo 

računalniškega programa za obdelavo podatkov (SPSS), kasneje pa jih predstavimo v 

preglednicah in s pomočjo slik. Pri raziskovanju uporabimo kvantitativni raziskovalni 

pristop: 

 teoretično-kavzalno metodo: proučevanje domače in tuje literature, deskriptivna 

metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija spoznanj; 

 empirično metodo pedagoškega raziskovanja: metoda anketnega vprašalnika, 

test, ovrednotenje podatkov. 

 

1.4 Pregled ostalih poglavij 

 

 Drugo poglavje govori o TP, o njeni pomembnosti za izobraževanje in 

gospodarstvo. Poudari vlogo učitelja in upravičenost obstoja učenja TiT. Hkrati 

so predstavljene dimenzije TP in opisane so tri njene komponente: znanje, 

zmožnosti, kritično razmišljanje in odločanje (KRO). Za vsako komponento so 

pojasnjene značilnosti. Predstavljen je razvoj TP in STP, na koncu pa je opisana 

zgodovina TI in prikazana primerjava SZ iz slovenskih UN TI s STP. 

 

 V tretjem poglavju se seznanimo z merjenjem in že opravljenimi metodami 

merjenja v svetu in v Sloveniji. Predstavljena je tudi metoda merjenja [1, 2], ki 

smo jo nadgradili in uporabili za merjenje TP 5. in 6. razreda. Tako je opisan 

postopek določitve testne baterije (TB), določitev testne pole in določitev 

končnega testa. Prikazani so tudi kriteriji, ki jim je potrebno zadostiti za 

veljavno in zanesljivo merjenje. 

 

 V četrtem poglavju sta opisana pilotni test (vzorec, rezultati in kriteriji) in 

glavno merjenje. Prikažemo analizo merjenja TP, opisane so razlike glede na 

razred in spol, narejena pa je tudi analiza obstoja povezav med odnosom do TiT 

in doseženo TP. 
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 Peto poglavje je namenjeno diskusiji, saj so v njem predstavljeni doseženi 

posamezni cilji diplomskega dela. 

 

 Šesto poglavje zajema zaključek, v katerem so na kratko opisane pridobljene 

meritve in ugotovitve. Ob tem so zapisane in predstavljene sklepne misli in 

priporočila. 
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2 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

 

 

Pri TP moramo definirati pojma tehnika in tehnologija, ki ju predstavi Avsec [1]. 

Tehnika je področje, kjer človek s svojimi sposobnostmi, z izkušnjami in s spretnostjo 

zavestno po svojih duhovnih in materialnih potrebah preoblikuje naravni svet v umetno 

ustvarjeno okolje. Pri tem uporablja naprave, objekte, postopke, procese in pridobljena 

naravoslovna znanja. Tehnologijo lahko primerjamo s pojmom znanosti. S pojmom 

tehnologija označujemo znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, 

postopkov in procesov, s pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih 

spoznanj za civilizacijske in kulturne potrebe. Sestavljajo jo različne vrste tehnik glede 

na značilnosti, uporabo materialov, vrste proizvodnje, storitev, itd. Z znanostjo se 

pridobivajo nova spoznanja, le-ta pa s pomočjo tehnologije pripomorejo k pridobivanju 

novih tehnik. S temi znanji zadovoljujemo človeške potrebe in hkrati rešujemo težave 

[1]. 

 

Tehnologijo srečamo na vsakem koraku človekovega življenja. Ljudem omogoča 

preživetje, saj z njo po eni strani opravimo nekatere enostavne vsakdanje stvari. Po 

drugi strani pa od človeka zahteva sposobnost, da sprejme premišljeno in odgovorno 

odločitev z velikim vplivom na družbo. To pomeni, da morajo ljudje razumeti 

tehnologijo, drugače ne bodo mogli izbrati pravilnih odločitev. Pri tem morajo 

upoštevati tehnične, socialne, ekonomske in politične vplive. Za vse našteto je zelo 

pomemben dejavnik poznavanje okolja. To omogoča razumevanje tehnološkega okolja, 

ki daje posameznikom kakovostno življenje, posledično pa slednje omogoča in vpliva 

na razvoj družbe kot celote. Temu rečemo TP [6]. Sinteza vseh definicij o tehnologiji 

pravi, da tehnologijo sestavljajo znanje, procesi in iznajdljivost, ki ljudem omogočajo 

oblikovanje in ustvarjanje orodij, izdelkov ter sistemov na podlagi svojih zamisli [7].  

 

O TP kot pojmu se začne govoriti v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V tistem času le-ta ni 

bila posebej izpostavljena pozornosti in raziskovanju. Govorilo se je o znanju in 

spretnostih, s katerimi je bilo možno delovati v takratnem tehnološkem svetu. Zato pa se 

o TP veliko več govori od leta 1983, ko je Pacey definiral tehnologijo in tehnološko 

prakso [1]. Ta fizik in zgodovinar je razširil pojmovanje TP, saj je tehničnemu delu 
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dodal družbeno in kulturno pomembnost ter organizacijo. Njegov pristop k reševanju 

številnih problemov se začne z njegovo idejo o tehnološki praksi. Po njem ima 

tehnologija velike politične, kulturne in socialne posledice. Zato je poudarjal, da se ne 

sme pozabiti na potrebe potrošnikov in družbene posledice [8]. 

 

Ko danes govorimo o TP, ne moremo mimo opredelitve TP. Najbolj enostaven pojem je 

razumevanje tehnologije. Čeprav je v ameriški raziskavi o pojmovanju tehnologije iz 

leta 2004 večina povezala tehnologijo z računalniki, le-ta zajema veliko več kot le 

računalništvo in elektroniko. Med tehnologijo spada tudi transport, medicina, 

proizvodnja, kmetijstvo, energetika, založništvo, telekomunikacije, prehrana in celotna 

industrija. Vse inovacije in tehnološki napredki oz. spreminjanje človekovega 

naravnega okolja so posledica človeških želja in potreb. Pri proučevanju TP je potrebno 

upoštevati dejstvo, da ljudje živijo v treh medsebojno povezanih svetovih: naravni svet, 

socialni svet in oblikovani svet. Naravni svet zajema vse stvari in bitja, ki obstajajo brez 

človekovih izumov in brez človeškega poseganja. V socialni svet prištevamo navade, 

kulture, politiko, pravo, gospodarstvo in vero. Pri oblikovanem svetu pa govorimo o 

vseh spremembah naravnega sveta, ki ljudem omogoča, da zadovoljijo svoje potrebe in 

želje. Vsaka stvar je narejena, da izpolni svoj namen. Obstaja močan socialni vpliv s 

svojimi političnimi, gospodarskimi in trgovskimi interesi [9]. 

 

V zgodovini je bilo učenje tehnologije povezano z usmerjanjem v lokalne potrebe 

industrije. Tako so se učili obrti in spretnosti, kar je ustvarjalo delavce v poklicnem 

izobraževanju. To je bilo v veliki meri povezano z nižjimi učnimi dosežki oziroma 

sposobnostmi. Bilo pa je v tej preteklosti cenjeno univerzitetno inženirsko 

izobraževanje. V začetku 21. stoletja je TP veliko držav (Avstralija, Velika Britanija, 

ZDA, Kanada, Hong Kong, Nova Zelandija) označilo kot državno pomembne 

imperative, kjer je cilj tehnološkega izobraževanja postala TP [5]. Danes je glavni cilj 

učnih načrtov TI, in sicer da učenci pri pouku tehniških predmetov razvijajo TP. To 

pomeni, da morajo imeti sposobnost razumevanja in vrednotenja tehnologije, ki 

omogoča že omenjeno preoblikovanje naravnega sveta v človeku želeni in zavestno  

preoblikovani svet. Učence je potrebno ciljno pripraviti za nadaljnje šolanje oziroma za 

iskanje zaposlitve. Razmere v gospodarstvu in poslovnem svetu zahtevajo višjo raven 

tehniškega znanja. Za razumevanje tehnologije, s katero se dnevno srečujemo, bi bilo 

potrebno razviti neko novo TP [1]. 
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Tehnologija je osnova sodobnega svetovnega gospodarstva [7]. Analize so pokazale, da 

so gospodarske krize v močni povezavi s povišanjem tehnološko nepismene generacije. 

Blaginja je odvisna od sposobnosti učencev, da tekmujejo v vedno bolj tehnološkem 

svetu. Problem predstavlja vprašanje, kako vzgojiti ustrezno usposobljene ljudi, ki 

omogočajo tehnološko rast, kar je tudi ključ za gospodarsko konkurenčnost na 

svetovnem trgu. Odgovor na zastavljeno vprašanje pa se glasi, da jo je možno doseči le 

z odličnostjo v TI [10]. 

 

Razvoj postindustrijske družbe ima v izobraževanju nove zahteve, saj od izobraženih 

delavcev zahteva poleg proizvodnih funkcij tudi sposobnosti in spretnosti za 

oblikovanje, sposobnost odločanja ter sposobnost ustvarjalnega dela. Te sposobnosti in 

spretnosti je potrebno razvijati od otroštva naprej v izobraževanju in kasneje tudi v 

poklicni karieri. Otroci morajo spoznati različne možnosti preoblikovanja, se naučiti 

reševati ustvarjalne naloge v projektnem delu, oceniti svoje sposobnosti in posledično 

izbrati pravo smer v poklicni karieri. Danes je tehnologija pomembna v vseh sferah, saj 

jo morajo poznati inženirji, odvetniki, zdravniki, menedžerji in še mnogi drugi za 

kvalitetnejše življenje. Tehnologija je nujen sestavni del splošnega izobraževanja za vse 

učence in dijake, saj zagotavlja priložnost za udejanjanje temeljnih znanstvenih 

spoznanj [11]. 

 

Široka paleta tehnološke znanosti nudi ogromno izobraževalnih in kariernih možnosti za 

učence. Dejavniki, ki pri učencih vplivajo na izbiro poklicne poti iz tehnike so pozitivne 

izkušnje, samozavest, sposobnost in samopodoba. Po raziskavah imajo tudi dekleta zelo 

pozitiven odnos do tehnike in tehnologije. Ko pa pridejo do faze odločanja o svojem 

bodočem poklicu, se jih zelo malo odloči za nadaljevanje študija v tehničnih smereh. 

Razlogov je več. Dekleta običajno pridejo v stik s tehnologijo manj pogosto kot fantje, s 

tem pa pridobijo manj znanja in spretnosti in posledično so na omenjenem področju 

manj samozavestna. Lahko se znajdejo celo v konfliktu med interesi v različnih 

tehničnih področjih in njihovo ženskostjo. Tako jim poklic ne ustreza, saj se ne ujema z 

njihovo samopodobo. Vse to izvira iz stereotipne miselnosti. Ta je mnogo večja v 

tradicionalnih družinah, zato tudi otroci teh družin dosegajo nižjo stopnjo izobrazbe. Da 

bi dosegli višjo stopnjo žensk v tehničnih poklicih, je potrebno nekaj spremeniti. 

Pojavlja se nova perspektiva za spodbujanje pozitivnega odnosa med mladimi in 

tehnologijo. Zato so potrebni drugačni pristopi, ki naredijo tehnične poklice bolj 
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privlačne. Prav tako je potrebno usmerjati tip osebnosti, ki močno vpliva na izbor 

poklicne poti. Ženske je potrebno približati stvarem in ne samo ljudem, saj si v glavnem 

izbirajo poklice, pri katerih je potrebno delati z ljudmi in ne z različnimi stvarmi [12]. 

 

Za varno prihodnost je potrebno vzgojiti in pripraviti učence z večjo stopnjo TP. To 

pomeni izoblikovati znanstvenike in inženirje, ki bodo visoko pristojni ter etično 

odgovorni. Posledice bodo vidne v ustvarjanju novih izumov in inovacij v njihovih 

posledicah na vse prebivalce sveta. Za doseganje visoke stopnje TP in njenih široko 

zastavljenih ciljev, je potrebno zagotoviti in vzdrževati ustrezno izobrazbo učiteljev, ki 

so osnova priprave učencev za razumevanje, nadzor in uporabo tehnologij [7]. 

 

Pri učencih, dijakih in študentih je potrebno spodbuditi odnos do tehnike in tehnologije, 

saj je prisotnost tehnologije večja kot kadarkoli prej v zgodovini. Mladostniki imajo 

pozitiven odnos do tehnoloških izdelkov, niso pa pozitivno naravnani do tehnoloških 

poklicev. Ugotovitve kažejo, da na slednje vplivajo različni dejavniki, kar je 

predstavljalo predmet raziskovanja v raziskavi [3]. Ta je bila izdelana na podlagi 

različnih pomislekov glede tehnologije v TI, saj je opaziti pomanjkanje ustrezne 

delovne sile na trgu dela. Iskali so značilnosti, ki imajo pomembno vlogo pri odnosu do 

tehnologije. Prva značilnost je spol. Ugotovljeno je bilo, da se dekleta manj zanimajo za 

tehnologijo, za službe v tehnoloških panogah, hkrati pa njihov interes hitreje kot pri 

fantih upada s starostjo (od 10 let naprej). Pomembno mesto pri odnosu imajo pozitivne 

izkušnje s tehnološkimi igračami, saj njihova prisotnost v domačem okolju spodbuja 

učence k poklicem v tehnologiji. Predstavljajo ustvarjalnost, gradbeništvo in razne 

druge koncepte tehnoloških sistemov. Zaznan je učinek pri obeh spolih, je pa le-ta pri 

fantih veliko močnejši. Problem predstavlja stereotipna miselnost fantov, saj ti menijo, 

da dekleta ne morejo imeti kariere v tehnologiji. Obstaja verjetnost, da bodo takšno 

miselnost kot starši v prihodnosti prenašali na svoje potomce. Sama dekleta menijo, da 

lahko študirajo in se izobražujejo v tehnologiji. Če imajo starši (vsaj eden izmed njih) 

službo v tehnoloških panogah, obstaja veliko večja verjetnost, da bodo tudi njihovi 

otroci nagnjeni v izgradnjo kariere v tehnologiji. Predvsem pa imajo velik vpliv na 

zanimanje za tehnologijo, na ambicije po karierah v tehnologiji in na učinek posledic 

tehnologije učitelji. Učitelji se medsebojno močno razlikujejo in nimajo enakega učinka 

na učence, hkrati pa ne predstavijo praktične uporabnosti tehnologije. Tako je kasneje 

manjša verjetnost udejstvovanja šolarjev v tehniških poklicih [3]. 
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Dakers [13] poudarja, da je potrebno razviti nov jezik in novo pismenost za 

razumevanje novega sveta. Hkrati pa se je potrebno naučiti, kako smiselno obstati v 

njem [13]. 

 

Zanimiva je raziskava [14], v kateri Wells potrjuje, da TI, ki temelji na osnovi 

načrtovanja, projektiranja in oblikovanja, spodbuja višje miselne procese. Takšno 

izobraževanje spodbuja razumevanje povezav med vsebino in prakso ter hkrati s 

pomočjo tega razumevanja močno pripomore k oblikovanju zavestne odločitve pri 

nastalih težavah v tehnologiji. Učenje, ki temelji na projektnem delu, pri učencih 

spodbudi kritično razmišljanje [14]. 

 

Ob vseh naštetih pomembnih učinkih TiT pa se pojavljajo tudi različna vprašanja o 

upravičenosti učenja TiT v šolah, o razlogih za sprejem tehnologije v šolske učne 

načrte, o samem obstoju TI in o ustreznemu pomenu javnih šol za razvoj gospodarstva. 

O tem govori Petrina [4], ki poudarja, da je glavni razlog za obstoj učenja TiT v šolah 

vsebina, ki je podprta z desetimi utemeljitvami. Tako je na prvem mestu sam pomen 

tehnologije zaradi razširjenosti le-te, saj je pomembna za vsak del našega življenja. 

Vpliva na človeško delovanje, spoznavanje in čustva. Omogoča prehranjevanje, vpliva 

na dihanje, omogoča nam zabavo, preživetje in službo (industrija, vojska, zdravstvo, 

šolstvo, uradništvo), vpliva na dojemanje sveta in sebe, ob tem pa ima tudi negativne 

posledice za posameznika in družbo. Učenje TiT je samo po sebi dovolj pomembno 

zaradi vsebine, ne pa tudi zato, da bi bila TiT samo vključena v druge predmete kot 

orodje. Zato ima velik pomen TP, ki ji lahko damo prispodobo vektorja. Zajema 

osnovne funkcionalne sposobnosti, kritično razmišljanje, konstruktivne delovne navade, 

medsebojne odnose in timsko delo, hkrati pa tudi samostojno delovanje. Ena izmed 

utemeljitev je tehnološka zmogljivost, ki je sestavljena iz zavestno ali podzavestno 

pridobljenih znanj, spretnosti in izkušenj v delovnih procesih, iz sposobnosti za 

načrtovanje in izdelavo, ter iz razumevanja, zaznavanja in zavedanja, ki jih potrebujemo 

za vrednostno sodbo. Naslednja utemeljitev je nadgradnja TP in se imenuje kritična 

tehnološka pismenost. Ta visoka stopnja TP meni, da moramo biti ob pomembnosti 

tehnologije tudi kritiki le-te in da moramo o njej pisati sodbe, saj s tem skušamo omiliti 

pojme globalizacija, onesnaženost, neenakost, nepravičnost in izključenost. Potrebne so 

spremembe in ukrepi za večjo enakost med spoloma, in sicer se morajo spremeniti 

tehnološke dejavnosti in objekti ter vsebina učenja TiT. Ena izmed utemeljitev je tudi 
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vrednost etiket (znakov) v družbi. Pri tem ima velik pomen učitelj TiT, ki v tehniških 

delavnicah in laboratorijih ustvarja pozitiven občutek  za sodelovalno učenje. To razvija 

moralno in intelektualno zrelost ter zavezanost k skupnosti in večkulturnosti, kar 

kasneje omogoča prevzem produktivnih vlog v družbi. Hkrati pa uspeh in reševanje 

problemov na področju tehnološke dejavnosti zvišuje samozavest, samodisciplino in 

vztrajnost, kar pomeni zdravo napoved za življenje. Naslednja utemeljitev je integracija 

tehnologije v druge predmete, ki brez nje ne morejo obstajati. Potrebno pa je paziti, da 

ta vključitev/povezovanje tehnologije v druge predmete lahko ogrozi sam predmet TiT. 

Obstoj TiT je pomemben zaradi učenja spretnosti, ki jih zahtevata gospodarstvo in 

poslovanje, ki pa sta v nasprotju s svojimi pogledi na pomen TI v šolstvu. Kapitalizem 

bi zaradi ustvarjanja dobička želel imeti nizko kvalificirane in cenejše delavce, ki znajo 

le osnovne veščine. Po drugi strani pa je v industriji vedno več avtomatizma, prihaja do 

prestrukturiranj, vse več je obrti in visokotehnoloških podjetij, inženiringa, za kar pa se 

potrebuje bolj TP in izobraženo delovno silo. Ustrezna tehnologija, ki mora s svojimi 

projekti več poudarka dati pomenu trajnostnega razvoja, je še ena v nizu utemeljitev. Z 

višjo stopnjo znanja je potrebno zadovoljiti potrebe v sedanjosti, pri tem pa se ne sme 

ogroziti prihodnosti naslednjih generacij. Tako je ustrezna tehnologija usklajena z obrtjo 

v boju s kapitalizmom, ki mu je mar samo za dobiček. V ta namen potrebujemo izšolane 

strokovnjake, ki bodo še večji pomen dali alternativnim virom. Kot zadnjo utemeljitev 

Petrina [4] opredeli oblikovanje in konstruiranje. S tem naj bi učenje TiT približali 

učencem, saj bi izdelovali izdelke, ki si jih sami želijo. Hkrati spoznajo vse produktivne 

postopke (identifikacija, zbiranje informacij, idejni projekt, izvedba v delavnici, končno 

ocenjevanje), pri čemer je velik pomen na oblikovanju in konstruiranju [4]. 

 

2.1 Dimenzije TP 

 

Po letu 1970, ko se je TP razumelo kot nekaj, kar vsebuje znanje in veščine potrebne za 

delovanje v družbi tehnoloških inovacij, so se pojavili mnogi različni pogledi na to, kaj 

pomeni biti TP. Tako National Academy of Engineering (NAE) opisuje tehnološko 

pismenost s tremi soodvisnimi dimenzijami: znanje, način razmišljanja in delovanja ter 

zmožnost [15]. Holland [7] govori o njej kot o večdimenzionalnem konceptu, ki 

vključuje uporabo tehnologije, sposobnost razumevanja kompleksnih vprašanj v zvezi z 

uporabo in hvaležnost za vlogo tehnologije v družbi [7]. Še večji pomen in vpliv pa ima 
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nastanek združenja International Technology Education Association (ITEA) s sedežem 

v ZDA [15]. V tem združenju so različna društva, zbornice in posamezniki, ki so vodilni 

v ekonomiji po svetu. Izdali so STP, njihova priporočila pa številne države uporabljajo 

pri sestavljanju učnih načrtov [1]. Aktualna je tretja prenovljena različica iz leta 2007, 

pred tem sta bili izdani še dve različici, in sicer leta 2000 in leta 2002 [16]. 

 

Analiza intervjujev znanstvenikov iz svetovnih strokovnih organizacij je pokazala, da je 

prevladujoča stvar pri TP osebi razumevanje povezave med posamezniki, tehnologijo, 

okoljem in družbo. Težko je postaviti univerzalne norme, saj se osebe razlikujejo glede 

na socialno kulturni kontekst. Potrebno je razumevanje TP v odnosu do situacije. Kot 

primer je navedeno, da ima TP prebivalec Papue Nove Gvineje različne značilnosti od 

TP prebivalca Sydneja [15]. Zelo pomembno pri teh povezavah je, da učenci razumejo 

zgradbo sveta, kamor so vključeni tudi socialni in okoljski učinki, posledice in stranski 

produkti [7]. 

 

TP lahko opišemo kot dva medsebojno povezana vidika: potencial in uzakonitev. 

Potencial sestavljajo znanje o določeni situaciji, osebna zavzetost v situaciji in socialno 

angažiranje v svetu. Uzakonitev pa zahteva aktivno vlogo pri reševanju in oblikovanju 

situacije, kjer je potrebno tudi analizirati posledice. Pri tem se ne sme pozabiti na pojem 

delovanja, ki je prisoten v vseh vidikih tehnologije in TP. Potrebno je izbrati pravilno 

uporabo ustrezne tehnologije, jo nato spremljati in na koncu še ovrednotiti. Večinoma 

pa se govori samo o vsebini TP, čeprav gre za medsebojen odnos med vsebino in 

funkcijo pri TP v določeni situaciji. Vsebino človek spoznava v določenih okoljih in 

situacijah, funkcija pa je usmerjena v dogajanje, delovanje [15]. 

 

ITEA pa ni izdala samo STP, ampak je definiralo tudi TP. To definira kot sposobnost 

uporabe, upravljanja, ocenjevanja in razumevanja tehnologije. Gre za medsebojno 

povezanost in usklajenost treh medsebojno odvisnih spremenljivk: znanje, zmožnost in 

KRO [15, 16]. 

 

2.1.1 Znanje 

 

»Znanje je celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem« [17]. 

Lahko ga definiramo kot skupek urejenih informacij, ki smo jih pridobili med učenjem. 
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Gre za dejstva, načela, teorije in prakse, ki jih spoznamo med izobraževanjem ali pri 

delu. Znanje je lahko podatkovno ali teoretično. Hkrati si ga lahko razlagamo kot med 

učenjem sprejete določene podatke, katerim pripadajo še pravila. Ta pa se združujejo v 

dejstva in kontekste [1, 2]. 

 

Značilnosti TP osebe pri spremenljivki znanje [1, 9]: 

 razume sodobne načine, ki se sčasoma spreminjajo in razvijajo: kaj je 

tehnologija, kako se ustvarja, kako vpliva na družbo in le-to spreminja; 

 priznava prevladujočo tehnologijo v vsakdanjem življenju; 

 razume osnovne inženirske pojme in izraze: sistem,  omejitve, kompromisi; 

 je seznanjen z vrstami in omejitvami konstruiranja; 

 pozna tehnologije v zgodovini in njihov vpliv na življenje; 

 je seznanjen s tveganji v tehnologiji; 

 zna oceniti, da je pri uporabi in razvoju tehnologije potrebno vključiti 

kompromise in ravnotežje med stroški in koristmi; 

 razume, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe. 

 

2.1.2 Zmožnosti 

 

»Zmožnost je lastnost, značilnost koga, da zmore uresničiti, opravljati kakšno dejanje, 

dejavnost« [17]. Pri zmožnosti govorimo o dejavniku, kako dobro lahko oseba uporabi 

ali izkoristi tehnologijo v osebnem življenju in na delovnem mestu ter kako se oseba 

znajde pri težavah oziroma pri odpravljanju težav. To nam nazorno pokažeta primer 

domače in službene uporabe osebnega računalnika in nanj vezanih elementov ter 

dilema, ali znamo odpraviti težave, ko nam tiskalnik noče natisniti določenega 

dokumenta [9]. Za vse omenjeno mora človek imeti osebnost, znanje, mišljenje in 

motivacijo. Zmožnosti v primeru TP so kognitivne in praktične. Pri kognitivnih gre za 

uporabo logičnega, zavestnega in ustvarjalnega mišljenja. Med praktične pa spadajo 

ročne spretnosti, uporaba metod, materialov, orodij in instrumentov. Tako zmožnost 

predstavljajo intelektualne, senzorične, mehanske in motorične sposobnosti, ko človek 

uporabi znanje za reševanje težav ali pri izdelavi določene naloge [1, 2].  
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Značilnosti TP osebe v okviru zmožnosti [9]: 

 ima vrsto praktičnih spretnosti, s pomočjo katerih se zna rokovati z 

različnimi domačimi in pisarniškimi aparati; 

 prepozna ali odpravi preproste mehanske in tehnološke probleme doma ali 

na delovnem mestu; 

 uporablja osnovne matematične koncepte, povezane z verjetnostjo, izračuni 

in z ocenjevanjem pri pripravi sodbe o tehnoloških tveganjih in koristih; 

 uporablja tehnično razmišljanje pri reševanju problemov, ki ji srečuje v 

vsakdanjem življenju; 

 pridobiva informacije o tehnoloških vprašanjih iz različnih virov. 

 

2.1.3 Kritično razmišljanje in odločanje  

 

Splošne definicije govorijo, da se s KRO povečuje verjetnost doseganja želenega cilja, 

saj je razmišljanje vedno obrnjeno v tej smeri. Pri tem se odvija vrsta mentalnih 

procesov za zavestno reševanje konkretnega primera. Razmišljujoči uporablja svojo 

glavo premišljeno, učinkovito in prilagojeno okoliščinam [18].   

 

Gre za način, kako se oseba s svojim razmišljanjem približuje tehnološkim vprašanjem 

in problemom. Tega so sposobne le osebe z visoko razvitimi sposobnostmi na tem 

področju, saj je potrebno pretehtati vse koristi in tudi tveganja. Oseba, sposobna 

kritičnega razmišljanja, lahko sodeluje v razpravah o uporabi tehnologije [9]. 

 

Oseba s KRO zmore uporabljati znanje, spretnosti, osebne, socialne in metodološke 

zmožnosti tako doma kot v službi. Ravno tako je ta oseba zmožna prepoznati korelacije 

med dejstvi in konteksti, ki jih nato lahko uporabi pri razvoju ali v drugačnih 

okoliščinah. Te lastnosti omogočajo sodelovanje pri razumskih globalnih odločitvah in 

pri odločitvah o nakupu dobrin [1]. 

 

Značilnosti TP osebe pri spremenljivki KRO [9]: 

 zastavlja ustrezna vprašanja (sebi in drugim) o koristih in tveganjih; 

 sistematično tehta o razpoložljivih informacijah, o koristih, tveganjih, stroških in 

kompromisih tehnologije; 

 po potrebi sodeluje pri odločanju o razvoju in uporabi tehnologije. 
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2.2  Razvijanje tehnološke pismenosti pri učencih 

 

»Danes se za TP osebo šteje nekdo, ki razume naravo tehnologije, ima praktične 

(fizične, senzorične) zmogljivosti in sposobnosti za interakcijo s tehnološkimi dosežki 

in je sposoben kritičnega razmišljanja o vprašanjih glede tehnologije.« [1, str. 44]. 

Veliko vlogo ima TI, ki mora učence naučiti tehniškega znanja, da bodo lahko dosegli 

svoje mesto v napredni in hitro spreminjajoči tehnološki družbi [2, 15]. Potrebno je 

razumevanje naprednih načinov, ki se razvijajo in spreminjajo s časom. Ta družba 

zahteva večjo učinkovitost izobraževalnega sistema [19]. Na doseganje TP učencev 

poleg vsebinskih sklopov močno vplivajo tudi učni stili [6, 19]. Učencem je potrebno 

omogočiti veliko raziskovanja in reševanja kompleksnih ter prepletenih tehnoloških 

problemov, ki so povezani z življenjskimi izkušnjami [6]. To učence motivira, med tem 

ko teoretično učenje in učenje podatkov negativno vplivata na TP. Notranja in zunanja 

kognitivna obremenitev sta povezani z učnimi rezultati z vidika pomnjenja in trajnosti 

znanja [19]. Uvedba učne metode aktivnega učenja je pomembna za razvoj TP, saj 

izboljšuje učenčevo učenje, reševanje problemov in kritično razmišljanje ter sposobnost 

odločanja. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo učitelji, ki morajo biti ustrezno 

usposobljeni, saj potrebujejo primerno strokovno (temeljito znanje vsebine), pedagoško 

in didaktično znanje [1, 2]. Tako morajo imeti konceptualno tehnološko znanje (dejstva, 

načela, teorije), proceduralno znanje (reševanje tehnoloških problemov) in razumevanje 

narave predmeta [6, 9]. Usposobljenost učiteljev pa je le eden izmed sistemskih 

faktorjev, kamor spadata še opremljenost šole in šolska politika [1, 2]. V razredu, 

delavnici ali laboratoriju je učitelj ključni faktor, saj nosi odgovorno vlogo, da učence 

motivira, spodbuja, oblikuje, pripravlja in organizira dejavnosti, usmerja razprave o 

izumiteljih in izumih ter podpisuje in razširja ustrezne oblike/vzorce. To pomeni, da je 

učiteljevo vedenje v razredu posledica učiteljevega znanja, saj želi z metodami 

poučevanja doseči zastavljene cilje. Upoštevati mora vse možnosti in omejitve šole ter 

učenčevega predznanja in pojmovanja tehnologije [1, 9]. Način podajanja snovi vpliva 

na učenčevo učenje. Učitelj pa mora upoštevati tudi različna načela, saj se mora učenje 

pojavljati v kontekstu, biti mora aktivno, družbeno in imeti mora refleksivne učinke [1]. 

 

Po zadnjih podatkih kognitivnih znanosti pet učnih strategij močno razvija TP: 

sodelovalno/skupinsko učenje, kooperativno učenje, družbeno porazdeljeno strokovno 
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znanje in izkušnje, projektiranje in projektno učno delo. Vse to mora biti prisotno v TI 

[1]. 

 

TI mora biti prilagojeno starosti učencev. V veliko pomoč so STP, ki natančno 

opredeljujejo, kako doseči TP in navajajo, katere cilje naj bi dosegli učenci in dijaki v 

posameznem razredu [1, 2, 15]. To opisuje naslednje poglavje.  

 

2.3 Standardi tehnološke pismenosti 

 

STP so bili kreirani pod okriljem ITEA. V njihov nastanek, razvoj in revizijo je bilo 

vključenih na stotine učiteljev, vzgojiteljev in profesionalcev. Tako sta med drugim 

sodelovali tudi dve veliki korporaciji (NSF in NASA). Njihov napor je že bil in je še 

vedno lahko katalizator sprememb pri učenju tehnologije, hkrati pa tudi pomemben 

dejavnik pri priznanju učenja tehnologije na področju izobraževanja. STP so namenjeni 

učiteljem, načrtovalcem učnih načrtov, šolskim administratorjem, izobraževalcem 

učiteljev, šolskim voditeljem, staršem, inženirjem, poslovnežem in drugim v 

izobraževanju, hkrati pa tudi skupnosti kot celoti. Njihova vsebina predstavlja vizijo o 

tem, kaj morajo učenci vedeti in kaj morajo biti sposobni narediti v posameznem 

starostnem obdobju, da bi bili TP. Ne skušajo definirati kurikuluma, so pa v pomoč s 

svojo vsebino in navodili, usmerjanjem in pojasnjevanjem, kaj naj bi naučili učence in 

dijake v TI pri predmetih povezanih s TiT v OŠ/srednji šoli, da bodo razvili TP [1, 2, 

16]. Pri tem se nanašajo na spremembo naravnega okolja, da bi zadostili že omenjenim 

človekovim potrebam in željam [1, 16]. Pri postavljanju standardov so ustvarjalci za 

temelj izbrali kognitivno osnovo in učno aktivnost [2]. Spodbujajo medpredmetno 

povezovanje. Sprejetje teh standardov pa omogoča razvoj vseh učencev na višjo stopnjo 

TP [16]. Tako morajo biti TP učenci sposobni uporabe, upravljanja, razumevanja in 

upravljanja tehnologije [2, 16]. Čeprav obstajajo standardi, morajo učitelji spoznati, 

kako standarde vključiti oziroma povezati s trenutnim poučevanjem tehniških vsebin. 

Hkrati morajo vedeti, kako ustvariti bogato učno okolje v osnovnošolskem razredu. 

Namen tega okolja je pritegniti otroke v svet realnega reševanja problemov in ob tem 

učencem zagotoviti možnost dostopa do strokovnjakov iz tehnološke smeri. S tem 

učenci pridobijo najnovejše informacije in odgovore na svoja vprašanja, kar ima velik 

učinek na pozitiven odnos in razumevanje TP [7]. 
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Omenjeno je že, kaj pomenijo standardi v TI. Žal pa slovenski učni načrt (UN) ne 

temelji v celoti na STP (več v poglavju 2.3.3). Če učenci sodelujejo v procesu učenja 

STP preko njegovih meril primerjalnega preverjanja (MPP), bodo imeli večjo TP. Poleg 

tega standardi vsebujejo tudi priporočila, kako vrednotiti naučene stvari, medtem, ko 

naš UN natančno določa, kako vsebino podati učencem, kako organizirati pouk ter 

katere metode in oblike pouka uporabiti v razredu [2, 16]. 

 

Standardi so postavljeni za naslednje štiri različne razrede [2, 16]: 

 

Preglednica 2.1: Razredi zahtevnosti STP (ITEA) glede na starost in razred šolanja v Sloveniji 

 

Razred: Razred v Sloveniji: Starost (v letih): 

K 2 2.-3. OŠ 7-9 

K 3-5 4.-6. OŠ 9-12 

K 6-8 7.-9. OŠ 12-15 

K 9-12 1.-4. SŠ 15-19 

 

Vsak naslednji razred je nadgradnja prejšnjega. To pomeni, da se STP in njegovi MPP, 

ki predstavljajo merila za TP, razširjajo in nadgrajujejo z višjim razredom. MPP so 

merila primerjalnega preverjanja, ki pomagajo pri kontroli oziroma vrednotenju TP. 

Tako so v njih definirani učni dosežki in je v njih predstavljena vsebina [1, 16].  

 

STP so predstavljeni znotraj petih različnih kategorij [16], kar prikazuje preglednica 

2.2. 

 

Preglednica 2.2: Kategorije, znotraj katerih so posamezni STP 

 

Kategorija: Obseg kategorije: 

1. Narava tehnike in tehnologije 

2. Tehnika/tehnologija in družba 

3. Oblikovanje, konstruiranje in projektiranje 

4. Zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe 

5. Svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja 

 

 

Prva kategorija poudarja, da mora učenec razumeti naravo tehnike in tehnologije. Zato 

mora pridobiti spoznanje o značilnostih tehnologije in o njenih konceptov, ki dajejo 

učencu možnost razvijanja celotne slike tehnologije. Prepoznati mora medsebojne 

povezave različnih vrst tehnologije in povezavo tehnologije z drugimi področji [16]. 
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V drugi kategoriji mora učenec spoznati, da ima tehnologija različne učinke v družbi, 

hkrati pa imajo človeške potrebe direkten vpliv na razvijanje tehnologije. Učenci se 

morajo naučiti o okoljskih vprašanjih in o vlogi tehnologije v zgodovini [16]. 

 

Standardi v tretji kategoriji govorijo o oblikovanju, konstruiranju in projektiranju. Tako 

naj bi se učenci srečali in spoznali, kako idejo preko procesa pretvoriti v končni izdelek 

in kako reševati ter odpravljati težave pri problemih v tehnologiji [16]. 

 

Četrta kategorija opredeljuje zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe. Učenci 

morajo spoznati, da je problem potrebno reševati s pomočjo tehnologije in da je v njej 

potrebno pravilno izbirati orodja, naprave in sisteme. V tej kategoriji bo učenec znal 

preiskovati tehnološke vplive na posameznika, skupnost in družino [16]. 

 

V zadnji, peti kategoriji se mora učenec seznaniti s pravilno izbiro in z uporabo 

različnih vrst tehnologije, ki pa jo mora tudi razumeti [16]. 

 

2.3.1 STP za drugo triado 

 

Vsak izmed STP ima različno število MPP. Te označujejo kode, sestavljene iz dveh črk. 

Omejili se bomo na starostno obdobje, v katerem bomo merili TP (K 3 - 5 oz. 9 - 12 let) 

[1, 2]. 

 

V preglednici 2.3 vidimo, da ima vsaka kategorija različno število STP. Vseh STP je 20 

in se ne spreminjajo z različnimi starostnimi obdobji. Spreminja pa se število MPP, ki 

pripadajo posameznemu STP. Tako ima na primer standard 1.1 Karakteristike in obseg 

TiT v K 2 dva MPP, označena z A in B, v K 3 - 5 tri MPP, označene od C do E, v K 6 - 

8 štiri MPP, označene od F do I, in v K 9 - 12 štiri MPP, označene od J do M. V naši 

kategoriji, K 3 – 5, je 58 MPP [16]. 
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Preglednica 2.3: Struktura STP in njegovih MPP za raven K 3 – 5 (9 - 12 let) znotraj kategorij, pri čemer 

oznake črk abecede pomenijo vrsto MPP 

 

Tehnološke 

kategorije/ 

faktorji 

Standardi tehnološke pismenosti MPP 58 MPP za 

razrede K 3-5 

Sku. 

št. 

Obseg Sku. 

št. 

Obseg 

1. Narava TiT 1.1 Karakteristike in obseg TiT 13 A – M 3 C – E 

1.2 Ključni koncepti TiT 32 A – F 7 F – L 

1.3 Razmerja med posameznimi tehnologijami 

in povezava z drugimi področji učenja 

10 A – J 2 B – C 

 

2. Tehnika / 

tehnologija in 

družba 

2.1 Kulturni, družbeni, ekonomski in politični 

vplivi / učinki TiT 

11 A – K 2 B – C 

2.2 Vpliv TiT na okolje 12 A – L 2 B – C 

2.3 Vloga družbe pri razvoju in rabi tehnologij 10 A – J 2 B – C 

2.4 Vpliv tehnologije na zgodovino 15 A - O 1 B 

3. Oblikovanje,  

konstruiranje, 

projektiranje 

3.1 Atributi oblikovanja / projektiranja 11 A – K 2 C – D 

3.2 Inženirsko oblikovanje /projektiranje 12 A – L 3 C – E 

3.3 Vloga diagnosticiranja in odpravljanja 

tehničnih težav, opravljanja raziskav in razvoja, 

invencij in inovacij ter eksperimentiranja pri 

reševanju problemov 

12 A – L 3 C - E 

4. Zmožnosti za 

ustvarjanje 

tehnološke družbe 

4.1 Izvedba procesa oblikovanja in projektiranja 18 A – R 4 D – G 

4.2 Uporaba in vzdrževanje tehnoloških 

produktov in sistemov 

16 A – P 4 D – G 

4.3 Ocena vpliva produktov in sistemov 13 A – M 3 C – E 

5. Svet 

oblikovanja, 

konstruiranja, 

projektiranja 

5.1 Medicinske tehnike in tehnologije 13 A – M 3 D – F 

5.2 Kmetijstvo in povezane biotehnologije 14 A – N 3  C – E 

5.3 Energija, pridobivanje električne energije in 

okoljske tehnologije 

14 A – N 2 C – D 

5.4 Informacijsko-komunikacijska tehnologija 17 A – Q 4 D – G 

5.5 Transport 13 A – M 2 D – E 

5.6 Proizvodna tehnologija 18 A – R 3 C – E 

5.7 Gradbena tehnologija 14 A – N 3 C – E 

 

 

Spodaj je prikazan primer prvega STP, ostali so v prilogi 9.1. 

 

Primer 

Kategorija 1: Narava tehnike in tehnologije 

 

Sestavljajo jo trije STP, kar nam prikazuje preglednica 2.3. Predstavili bomo prvega: 

STP 1: učenci bodo razvili razumevanje značilnosti in obsega tehnologije. 

STP 1 ima tri MPP (C-E). Za razumevanje značilnosti in obsega TiT se morajo učenci 

do konca 6. razreda devetletke naučiti: 
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MPP 1 (1.1.C): stvari, ki jih najdemo v naravi, se razlikujejo od stvari, ki jih človek 

proizvede in uporablja; 

MPP 2 (1.1.D): orodja, materiali in spretnosti se uporabljajo, da se naredijo stvari in se 

izvršijo naloge; 

MPP 3 (1.1.E): ustvarjalno razmišljanje, ekonomski in kulturni vpliv oblikujejo 

tehnološki razvoj. 

 

2.3.2 Zgodovina tehniškega izobraževanja v Sloveniji 

 

Prvič se je pouk tehnike pojavil leta 1886 v sedem razrednih ljudskih šolah. Imenoval se 

je ženska ročna dela in je potekal od 3. do 7. razreda. Namenjen je bil učenkam. Učile 

so se kvačkanja, pletenja, šivanja in risanja krojev. Moški so se prvič srečali s poukom 

tehnike leta 1926 v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Predmet ročna dela je bil 

deljen na dečke in deklice. Potekal je v vseh štirih razredih in je pri dečkih obsegal 

izdelovanje igrač iz kartona in lesa, kasneje pa tudi mizarstvo. Deklice pa so spoznavale 

že zgoraj omenjena gospodinjska dela. Predmet z imenom tehnični pouk najdemo v 

predmetniku in učnem načrtu iz leta 1969, medtem ko se ta predmet leta 1975 

preimenuje v tehnično vzgojo. Ta se je poučeval dve uri tedensko v 5. in 6. razredu, v 7. 

in 8. razredu pa so učenci in učenke lahko izbirali med tehnično vzgojo in 

gospodinjstvom, predmet pa je obsegal eno uro tedensko. Določene tehnične vsebine so 

učenci spoznali tudi v nižjih razredih pri predmetih spoznavanje narave in družbe ter pri 

spoznavanju družbe. V okviru reforme v OŠ leta 1983 je prišlo do nekaterih sprememb 

pri pouku tehnične vzgoje. Tako so šoloobvezniki imeli pouk tehnične vzgoje eno uro 

tedensko v 5. in 7. razredu, dve uri tedensko pa v 6. in 8. razredu. Ob tem je bila na 

voljo tudi ura dodatnega pouka. Pri razredu, številčnejšem od 20 učencev in učenk, je 

prihajalo do delitve v dve skupini. Spoznavali so različne sklope: človek in delo, 

tehniško-tehnološka dokumentacija, priprava dela in delovni proces, stroji in naprave, 

prometna vzgoja, poklicno usmerjanje. Začela se je razvijati projektna naloga, tako so 

učenci sodelovali v celotnem ustvarjalnem procesu [1]. 

 

Leta 1999 je prišlo z uvedbo devetletne osnovne šole do sprememb pri TI. V 4. in 5. 

razredu so imeli učenci tehniške vsebine v okviru novega predmeta naravoslovje in 

tehnika (namesto spoznavanje narave in družbe ter spoznavanje narave) v obsegu treh 

ur tedensko. V 6., 7. in 8. razredu se je pojavil predmet tehnika in tehnologija, ki je 
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nadomestil tehnično vzgojo. V 6. razredu so se šolarji srečevali s tem predmetom dve 

uri tedensko, v 7. in 8. pa le eno uro tedensko. Vsebinski sklopi so ostali podobni kot pri 

pouku tehnične vzgoje, le poklicnega usmerjanja ni opredeljenega. Nadaljevalo se je 

razvijanje projektnih nalog, kar pa je in še otežuje premalo ur TI [1]. 

 

Leta 2011 je bila zadnja prenova UN. Tako v prvem triletju srečamo določene tehniške 

vsebine v okviru predmeta likovna vzgoja (rezanje, izdelovanje, barvanje za zaščito) in 

kot prej pri predmetu spoznavanje okolja. To pomeni, da so v tem obdobju tehniške 

vsebine preveč integrirane v druge predmete [2].  

 

V drugi triadi so pri predmetu naravoslovje in tehnika standardi podobni kot pri 

predmetih spoznavanje narave in družbe v 3. razredu ter spoznavanje narave v 4. in 5. 

razredu bivše osemletke. Sam predmet se izvaja tri ure tedensko, pri čemer je tretjina ur 

namenjena tehniki [20]. Če primerjamo samo predmeta tehnična vzgoja iz petega 

razreda osemletke ter tehnika in tehnologija [21] iz šestega razreda devetletke, pridemo 

do ugotovitve, da je prišlo samo v tem starostnem obdobju do pozitivnega premika za 

pouk TI. Tako sta po novem v UN dve uri TiT tedensko v primerjavi z eno uro pri 

pouku tehnične vzgoje. Pri tehniki in tehnologiji ostaja opredelitev predmeta enaka kot 

v prejšnjem UN, ravno tako ostajajo podobni tudi splošni cilji. Le-te naj bi uresničevalo 

z udejstvovanjem v projektnih nalogah, ki pa zajemajo krajši časovni obseg na račun 

izdelave prototipa in serijske proizvodnje [1]. 

 

Z zadnjimi spremembami UN so na splošni ravni predmeti TI izgubili določeno število 

ur, pridobili pa so z dnevi dejavnosti [22], kamor sodijo tudi tehniški dnevi [1]. Ti 

spadajo v obvezen program osnovne šole in jih najdemo v vsakem razredu OŠ. 

Osnovnošolci imajo 33 tehniških dni, kjer opazujejo in raziskujejo tehnične probleme, 

poiščejo in oblikujejo ustrezne rešitve, ki jih na koncu preverijo. Ob tem se poudarja 

medpredmetno povezovanje, ki navadno poteka v obliki projektnega dela. Pomemben 

vidik tehniških dni je razvijanje pozitivnega odnosa do tehničnih dosežkov in njihovega 

raziskovanja, sodelovanje s sošolkami in sošolci pri zbiranju podatkov, izmenjava 

izkušenj in idej pri oblikovanju razstav, poskus izboljšanja obstoječih tehničnih rešitev 

in uporaba novih informacijskih tehnologij [22]. 
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2.3.3 Primerjava standardov znanja (SZ) v UN TI v drugi triadi s STP 

 

Primerjali smo SZ pri predmetih NT [20] in TiT [21], ki so bili sprejeti pri zadnji 

spremembi UN leta 2011, s STP. Potrebno je povedati, da je NT le delno sestavljena iz 

tehniških vsebin, zato se veliko standardov ne zmore primerjati s STP. 

 

Predmet NT ima skupaj 78 SZ [20], ki so razdeljeni v šest različnih področij: snovi, sile 

in gibanja, pojavi, človek, živa bitja, naravoslovni in tehnični postopki in spretnosti. Te 

standarde naj bi učenec dosegel ob koncu 5. razreda, so pa standardi medsebojno 

povezani (prikazani so v prilogi 9.2). Ko jih primerjamo s STP oziroma njihovimi 58-

imi MPP, ugotovimo, da je 43 od 78 standardov (55%) NT povezanih s STP, kar je 

prikazano v preglednici 2.4. Opazna je veliko širša opredelitev MPP proti standardom 

NT, saj posamezen MPP zajema več standardov (elementov standardov) predmeta iz 4. 

in 5. razreda OŠ. Tako bi lahko v MPP 1.1.D vključili kar 11 standardov NT. 

Ugotovimo lahko, da v 15-ih MPP ne najdemo nobene primerjave s standardi NT. To 

pomeni, da v 74% MPP najdemo elemente standardov NT, nekatere večkrat. Veliko 

pomanjkanje se opazi pri vsebinah vloge družbe pri razvoju in uporabi tehnologije, 

medicinski tehniki in tehnologiji, kmetijstvu in z njimi povezanimi biotehnologijami, 

proizvodni tehnologiji in pri gradbeni tehnologiji. 
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Preglednica 2.4: Primerjava MPP in SZ predmeta NT 

 

STP/MPP K3-

5 

SZ STP/MPP K3-

5 

SZ STP/MPP K3-

5 

SZ 

1/1.1.C 2, 17 NT 8/3.1.D 10, 24, 28, 29, 

30 NT 
14/5.1.F 69 NT 

1/1.1.D 1, 2, 3, 4, 12, 

24, 28, 29, 69, 

75, 77 NT 

9/3.2.C 11, 24, 28, 29, 

30, 75 NT 
15/5.2.C  

1/1.1.E 19, 21, 27 NT 9/3.2.D 10, 28, 29, 75 

NT 
15/5.2.D  

2/1.2.F 25, 26 NT 9/3.2.E 10, 24, 28, 29, 

75 NT 
15/5.2.E  

2/1.2.G 25, 26, 27, 29, 

35, 36, 38, 39 

NT 

10/3.3.C  16/5.3.C 35, 36,38, 39, 

45 NT 

2/1.2.H 5, 10, 24, 28, 

29, 35-39, 43, 

69, 71, 72 NT 

10/3.3.D 24, 29, 30 NT 16/5.3.D 35, 36, 38, 39, 

40, 41, 77 NT 

2/1.2.I 10, 24, 28, 29, 

37, 69, 75, 76, 

77 NT 

10/3.3.E 73 NT 17/5.4.D 70-72, 74 NT 

2/1.2.J 12, 45 NT  11/4.1.D 71 NT 17/5.4.E 71, 72, 74 NT 

2/1.2.K 69, 72, 76, 77 

NT 
11/4.1.E 10, 24, 28, 75 

NT 
17/5.4.F 74 NT 

2/1.2.L  11/4.1.F 10, 24, 28, 29, 

75 NT 
17/5.4.G 7, 26, 44, 69, 

70-73, 75 NT 

3/1.3.B 24, 25, 30, 40, 

72 NT 
11/4.1.G 24, 30, 75 NT 18/5.5.D 24-27NT 

3/1.3.C 71, 72, 74 NT 12/4.2.D 75 NT 18/5.5.E 25-27 NT 

4/2.1.B 41 NT 12/4.2.E 10, 75 NT 19/5.6.C  

4/2.1.C 41 NT 12/4.2.F  19/5.6.D 25, 29, 30, 37-

39 NT 

5/2.2.B 9, 22 NT 12/4.2.G  19/5.6.E  

5/2.2.C 8, 19, 20, 22 

NT 
13/4.3.C 70, 71, 72 NT 20/5.7.C  

6/2.3.B  13/4.3.D 5, 19, 20,22, 

27, 30, 36, 67 

NT 

20/5.7.D  

6/2.3.C  13/4.3.E 7-9, 26, 28-30, 

37-39, 75 NT 
20/5.7.E 35-37 NT 

7/2.4.B 12, 24, 30, 35, 

36 NT 
14/5.1.D    

8/3.1.C 24, 28, 29, 30, 

37, 73, 75 NT 
14/5.1.E    

 

 

TiT ima v 6. razredu 46 SZ [19], ki so predstavljeni v prilogi 9.3. Podobno kot pri NT 

so tudi tukaj standardi medsebojno povezani. Pri primerjavi z MPP je razvidno 

(preglednica 2.5), da je kar 40 SZ povezanih z MPP, to predstavlja 87 %. A če 

pogledamo iz druge perspektive, hitro vidimo, da je delež MPP, ki ga lahko primerjamo 

s SZ TiT, veliko manjši. Tako najdemo elemente standardov TiT le v 35 MPP, kar 

predstavlja 60 % pokritost. Podobno kot pri NT so SZ veliko ožji, zato najdemo v 
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posameznih MPP več standardov NT. Slovenski UN za TIT ne zajema ničesar s 

področja vloga družbe pri razvoju in uporabi tehnologije ter medicinska tehnika in 

tehnologija. Hkrati opazimo pomanjkanje pokritosti tudi na drugih področjih: 

diagnosticiranje in odpravljanje težav, raziskovanje, razvoj, izumi in inovacije, 

eksperimentiranje, izvedba načrtovalnih postopkov, ocenjevanje vpliva proizvodov ali 

sistemov, kmetijstvo in z njim povezane biotehnologije, energija in energijska 

tehnologija, informacijska in komunikacijska tehnologija, proizvodna tehnologija, 

gradbena tehnologija. 

 

Preglednica 2.5: Primerjava MPP in SZ predmeta TiT 

 

STP/MPP K3-

5 

SZ STP/MPP K3-

5 

SZ STP/MPP K3-

5 

SZ 

1/1.1.C 33, 45 TiT 8/3.1.D 13, 25, 30 TiT 14/5.1.F  

1/1.1.D 4, 32, 44 TiT 

 
9/3.2.C 30 TiT 

 
15/5.2.C  

1/1.1.E 46 TiT 

 
9/3.2.D 17, 25, 30 TiT 

 
15/5.2.D  

2/1.2.F 39 TiT 

 
9/3.2.E 26, 27 TiT 15/5.2.E 33, 34 TiT 

2/1.2.G  10/3.3.C  16/5.3.C  

2/1.2.H 19, 20, 38 TiT 

 
10/3.3.D  16/5.3.D 38 TiT 

2/1.2.I 16, 19, 38 TiT 10/3.3.E 13, 18, 26 TiT 17/5.4.D  

2/1.2.J 6, 31, 35 TiT 11/4.1.D  17/5.4.E  

2/1.2.K 38 TiT 11/4.1.E 16, 17, 25, 30 

TiT 
17/5.4.F  

2/1.2.L  11/4.1.F 1, 2, 22, 23, 

26, 41 TiT 
17/5.4.G 3, 35, 42 TiT 

3/1.3.B 15, 44, 45 TiT 11/4.1.G  18/5.5.D 3 TiT 

3/1.3.C 15 TiT 12/4.2.D 17, 25 TiT 18/5.5.E 3 TiT 

4/2.1.B 36, 45 TiT 12/4.2.E 13, 17, 19, 28, 

38 TiT 
19/5.6.C 32, 33, 37 TiT 

 

4/2.1.C 9, 36, 45 TiT 12/4.2.F  19/5.6.D  

5/2.2.B 8, 10 TiT 12/4.2.G 11, 15, 31, 42 

TiT 
19/5.6.E  

5/2.2.C 36 TiT 13/4.3.C  20/5.7.C  

6/2.3.B  13/4.3.D 44, 45, 46 TiT 20/5.7.D 20, 21, 40 TiT 

6/2.3.C  13/4.3.E  20/5.7.E 25, 26, 27 TiT 

7/2.4.B 12 TiT 14/5.1.D    

8/3.1.C 13, 30 TiT 14/5.1.E    

 

 

Pri preseku obeh UN [20, 21] za 2. triado pridemo do ugotovitve, da je pokritost 81 %. 

To pomeni, da najdemo v 47-ih MPP primerljive slovenske SZ. Tako ne najdemo 

področja vloga družbe pri razvoju in uporabi tehnologije, pri medicinski tehniki in 

tehnologiji pa najdemo le majhen del pokritosti, saj v to lahko vključimo le merjenje 
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oziroma uporabo merilnih pripomočkov. Podobno je zelo pomanjkljiva pokritost 

kmetijstva in njegovih biotehnologij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3 MERJENJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 

 

 

V svetu okoli nas se neprestano nekaj meri. Beseda meriti je v Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika pojasnjena z naslednjo razlago: »ugotoviti, določiti, koliko 

dogovorjenih enot kaj obsega, vsebuje« [17]. Ko govorimo o testu in instrumentu, ne 

moremo mimo nabora predmetov, vprašanj ali nalog, s katerimi se srečuje testirana 

oseba pod nadzorovanimi pogoji. Podatkov o pismenosti na drugih področjih znanosti je 

ogromno, pri TP pa govorimo o pomanjkanju informacij. Poleg tega je zanesljivost 

kritičen vidik ocenjevanja [9]. Merjenje TP pa je še posebej zapleteno. V tem poglavju 

so predstavljene metode merjenja TP, ki so jih že preizkusili po svetu in so po večini 

nepopolne, nezanesljive, nestabilne, nenatančne, zamudne in zahtevajo veliko izdatkov 

[23]. Nobena od teh sočasno ne meri vseh treh spremenljivk TP [1]. Predstavljena pa bo 

tudi nova metoda merjenja [1], ki predstavlja veljavno in zanesljivo merjenje TP. To 

prinaša veliko prednosti, saj se poveča prepoznavnost TP in možnost za višjo raven TP. 

Dokler ni metoda merjena na strog in sistematičen način, ne more povzročiti obravnave 

snovalcev TI [8]. V Sloveniji je bila uporabljena za merjenje v 9. razredu OŠ [1] in v 

prvi triadi OŠ [2]. Slednjo bomo nadgradili in uporabili za merjenje TP v drugi triadi 

tudi sami. Na koncu bomo predstavili tudi vprašalnik Tehnika in jaz, ki nam bo v 

pomoč pri določanju korelacije med odnosom učencev do tehnike in tehnologije ter TP. 

 

Te raziskave lahko rešijo pomembno vprašanje, in sicer kako spremljati razvoj TP pri 

posameznih učencih. Posledično dobljeni podatki lahko vplivajo na izboljšanje učenja 

in poučevanja v TI, saj lahko vplivajo na kurikulum in na usmerjanje izobraževanja 

učiteljev na tem področju [24]. 

 

3.1 Metode merjenja v svetu 

 

Na mednarodnem nivoju merjenja v okviru osnovnih in srednjih šol je bilo kljub 

odsotnosti literature na to temo narejenih nekaj raziskav o TP. Tako so Petrina, 

DeMiranda, Garmire in Pearson, Taylor, Kelley, Wickle in Castillo v letih od 2000 do 

2010 ugotovili, da je bolj napredna TP v močni korelaciji s šolarjevim učenjem, z 

motivacijo in z zanimanjem za TI [23]. Ob njih so se v raziskovanju trudili tudi nekateri 
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drugi, Custer, Frank, Hilton, Mawson, Shumway in Taylor,  ki so porabljali različne 

ocenjevalne tehnike [1, 23]. Skupno vsem pa je bilo, da niso merili vseh treh 

kognitivnih dimenzij, znanje, zmožnosti in KRO, ki zahtevajo celovit pristop. Tako so 

se dobljeni rezultati močno razlikovali. To pa je potrdilo neustreznost teh metod 

merjenja za merjenje po standardih ITEA [23]. Za merjenje vsake izmed komponent je 

potrebno dobro poznavanje metodoloških značilnosti v korelaciji s TP, kot tudi 

poznavanje vsebinske zasnovanosti [25]. 

 

Predstavili bomo nekaj raziskav, ki so starostno najbliže naši ciljni skupini (od 9 do 12 

let), in tri raziskave, ki merijo z Likertovo lestvico. Med njimi je prvotna, a še vedno 

zelo uporabna De Vriesova raziskava PATT [26] (Pupils attitude toward technology) o 

odnosu do tehnike. Ta predstavlja kazalnik TP. Mi bomo z rekonstruiranim 

vprašalnikom Tehnika in jaz določali korelacije o tem, koliko sovpadata TP in iskan 

odnos do tehnike in tehnologije. 

 

Castillo [27] je leta 2010 v okviru tečaja, ki je potekal deset dni, meril znanje 272-ih 

osmošolcev. Najprej je na podlagi STP izdelal testno baterijo, ki je vsebovala 172 

testnih postavk. Nato je za ocenjevanje uporabil metodo posttest, kjer so bila vprašanja 

izbirnega tipa. Le-ta je vseboval 25 naključno generiranih postavk, na katere so morali 

učenci in učenke odgovoriti v pol ure [1, 27]. Meril je dve skupini. V eni so bili učenci, 

ki so bili bolj izpostavljeni TI, v drugi pa tisti, ki so se manj srečevali s tehnologijo. 

Ugotovitve so pokazale, da modularni pouk TI krepi učenčevo TP [27]. 

 

Moti Frank [28] je 105 udeležencev raziskovanja razdelil v dve skupini. Prva skupina se 

je učila na tradicionalen način, druga pa v učnem okolju, kjer so znanje pridobivali 

izkustveno, torej s projektnim učnim delom. Tradicionalno učenje je označil kot učenje 

od spodaj navzgor, od komponent k sistemu, medtem ko je projektno učno delo 

opisoval kot učno strategijo od zgoraj navzdol, kjer se je treba osredotočiti na 

značilnosti in funkcionalnosti celotnega sistema ter na soodvisnost podsistemov. Prišel 

je do podatka, da je stopnja kritičnega razmišljanja mnogo večja pri učencih udeleženih 

v projektno učno delo. Ti imajo tudi izboljšano možnost učenja, večjo samozavest in 

motivacijo. Pri projektnem delu v manjših skupinah se izboljšuje sodelovanje, ustvarja 

se harmonija med sodelujočimi in tako se učijo delati z ljudmi v različnih težavah. To 

ima za posledico boljše učne izide in čut za socialno podporo [28]. 
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Brent Mawson [29] je ocenjeval TP majhnih otrok v starosti od 5 do 7 let na Novi 

Zelandiji. Njegova želja je bila izmeriti znanje in zmožnosti v zgodnjih letih 

osnovnošolskega izobraževanja. Tako je v svoji triletni študiji učence razdelil na 

različno število oddelkov. V prvem razredu je bil samo en oddelek, v drugem trije in v 

tretjem šest oddelkov. Osredotočil se je na štiri ključna vprašanja, ki pomagajo pri 

ugotavljanju napredovanja v TP: narava TP, narava elementov, ki predstavljajo 

napredovanje, metode ocenjevanja učenja v tehnologiji in omejitve učenja otrok v 

tehnologiji [30].V raziskovanje je poleg otrok vključil tudi njihove starše oziroma 

skrbnike in učitelje. V svojem delu je pri pridobivanju podatkov od učencev uporabil 

pol strukturirane intervjuje v časovni dolžini 25 minut, različne razgovore, reševanje 

preprostih vaj in avdio ter video posnetke. Pri starših in učiteljih pa je uporabil samo 

metodo intervjuja [31]. Njegov zaključek je, da na razvoj TP vplivajo različni dejavniki. 

Pri tem daje največji pomen osebnostnemu faktorju, manjši pa šolskemu okolju in 

politiki šole [2, 29]. 

 

V Združenih državah Amerike so opravili raziskavo [7] s postavljenim vprašanjem, 

kakšno stopnjo TP dosežejo učenci v zvezi z uporabo aktivnosti v TI in na podlagi 

izkušenj. Gre za pristop, ki temelji na spodbujanju učnega okolja, kjer učenci 

sprašujejo, odkrivajo, raziskujejo materiale, projektirajo, gradijo, rešujejo probleme in 

vrednotijo učinke tehnologije. Hkrati so merili razlike med obema spoloma. V raziskavo 

je bilo vključenih 20 nadarjenih učencev (9 deklic, 11 dečkov) v starosti od 10 do 11 let. 

Na koncu večmesečnega dela so z uporabo kvalitativne metode intervjuja in razprave 

zbirali informacije o učenčevih stališčih in dojemanju dejavnosti TI in s tem povezanimi 

izkušnjami. Učenci so se skozi različne dejavnosti srečali z vsemi STP. Na koncu vsake 

dejavnosti TP so bili ocenjeni z opisno oceno novinec, vajenec ali raziskovalec. Vsi 

učenci so potrdili, da sodelovanje v takšni vrsti izobraževanja in izkušnje, pridobljene v 

skupinskem delu, močno povečajo njihovo razumevanje tehnologije, kar jim omogoča 

boljši položaj v skupnosti. Zaradi pridobljenega znanja, spretnosti in izkušenj so čutili 

sposobnost za pozitivno vplivanje na družbene probleme in na družbo kot celoto. 

Omenili so, da jim slednje lahko samo koristi pri izbiri bodočega poklica. So pa zlasti 

moški izrazili zaskrbljenost zaradi vpliva tehnologije na družbo in okolje, saj so se 

naučili kritično ocenjevati pozitivne in tudi negativne vplive. Zaradi ločenega 

izpraševanja deklet in fantov so ugotovili, da fantje ohranjajo stereotipen pogled na 

vlogo deklet v tehnologiji. Sama dekleta pa so se čutila sposobna sodelovanja, 
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napredovanja in tveganja v tehnologiji, medtem ko so fantje neradi priznali 

enakovredno vlogo deklet. Ti so jim priznali samo primernost za raziskovanje, za ostale 

tehnološke dejavnosti pa so jim očitali pomanjkanje izkušenj [7]. 

 

Raziskava [24] je nadaljevanje razvijanja in potrjevanja instrumenta za ocenjevanje 

dijakove ravni TP. Prvotno je bil izdelan instrument s 25-imi postavkami iz dojemanja 

narave tehnologije in 16-imi postavkami iz dobljenih izkušenj oziroma stika s 

tehnološkimi orodji. Zaradi določenih nejasnih postavk je bil kasneje popravljen na 30 

tehnoloških postavk. V končni proces testiranja je bilo vključenih 1245 dijakov in 

študentov, ki so prihajali z različnih smeri izobraževanja. V raziskavi je sodelovalo 47,5 

% oseb ženskega spola in 52,5 % oseb moškega spola, njihova povprečna starost je bila 

19,13 let. V testu so bile zapisane trditve, ob katerih je bila merska lestvica. Pri vsaki 

trditvi je bilo potrebno označiti eno izmed številk v 7-stopenjski Likertovi lestvici, ki je 

opisana v poglavju 3.3.1.2. Raziskava je bila označena kot zanesljiva in veljavna, saj so 

bili izračunani faktorji, ki merijo v priporočenih območjih. Opazili so, da so imeli 

nekateri dijaki in študenti, ne glede na stopnjo akademskega razvoja, prirojeno 

sposobnost, da so se samostojno brez navodil rokovali s tehnološkimi orodji. Ti so bili 

ocenjeni, da zmorejo samostojno odpravljati tehnološke napake in so boljši kandidati za 

poklice iz tehniške smeri. Hkrati so omenili možnost, da bi se lahko ta instrument 

uporabljal kot orodje za sprejem v visoke šole tehničnih programov. Analiza raziskave 

je pokazala, da dijaki in študenti pri nekaterih postavkah dosegajo nizke vrednosti TP 

[24]. 

 

Jerianne S. Taylor [32] je v raziskavi iz leta 2001 analizirala, kakšne učinke ima 

članstvo v različnih zunanjih tehniških skupinah oz. združenjih na dojemanje, razvoj 

spretnosti in TP. Zanimalo jo je, kako slednje vpliva na znanje in razumevanje v 

povezavi s STP, saj je merila udeležence, ki so se tri leta učili po STP pri projektu 

TECH–know. Zastavila jim je tri vprašanja. Prvo se je nanašalo na vpliv zunajšolskih 

tehniških dejavnosti na razvoj zmožnosti. V drugem je želela izvedeti, ali obstaja 

povezava med zunajšolskim učenjem STP in dojemanjem TP. Pri tretjem pa je iskala 

vpliv teh zunanjih dejavnosti na splošni razvoj in na učenje v šoli. Končni rezultat 

merjenja je bila ugotovitev pozitivnih učinkov udeležbe učencev v zunanjih združenjih 

na splošni učni uspeh in na razvoj TP. Hkrati pa je bila ugotovljena tudi pomanjkljivosti 

merjenja z Likertovo lestvico [1, 32]. 
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De Vries je leta 1986 začel razvijati instrument za merjenje odnosa učencev do 

tehnologije. Zastavil je dve ključni vprašanji, in sicer kakšno je razumevanje 

tehnoloških konceptov in kakšna je stopnja naklonjenosti otrok (od 10 do 12 let) do TiT 

ter katere spremenljivke vplivajo na odnos do tehnologije. Raziskavo je razdelil na dva 

dela. V prvem delu je s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice ugotavljal vpletenost 

učencev v tehniške dejavnosti izven šole, ugotavljal je vlogo tehnologije za šolanje ali 

kariero, iskal negativne učinke tehnologije, meril težavnost tehnike in tehnologije kot 

šolskega predmeta, iskal želje po tehniki in tehnologiji v šoli in v okviru poklica. V 

drugem delu je s tremi možnimi odgovori (se strinjam, se ne strinjam, ne vem) iskal 

stopnjo povezanosti med tehnologijo in družbo, med tehnologijo in znanostjo, potrjeval 

trditvi, da je znanje pomembno za sposobnost reševanja v tehnologiji ter da sta 

energetika in informatika stebra tehnologije. V raziskavo je vključil 2050 učencev iz 60-

ih različnih šol na Nizozemskem. Ugotovil je, da so imeli učenci precej bolj pozitiven 

odnos do TiT kot učenke. Ravno tako so fantje želeli slišati več o tehnologiji kot dekleta 

in so si bolj želeli imeti tehnični poklic. Po drugi strani se toliko stari učenci niso 

zavedali vpliva tehnologije na njihovo življenje [26]. 

 

S tem raziskovanjem je nadaljeval in skupaj s sodelavcema (Bame, Dagger) razvil 

metodo, ki s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice meri odnos učencev do tehnike in 

tehnologije. Pri tem je bilo zajetih 100 TPO, nekatere postavke so bile namenjene 

iskanju znanja (malo manj kot polovica), druge pa iskanju stopnje osebnostnega odnosa 

do tehnike in tehnologije [1, 9].  

 

3.2 Metode merjenja v Sloveniji 

 

V Sloveniji so poleg že omenjenih meritev TP [1, 2] merili tudi tehnično znanje v 

okviru Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v 9. razredu in v okviru Juretičevega 

merjenja [33] ter v sklopu ocenjevanja pri predmetih po minimalnih in temeljnih 

standardih znanja [1]. Tako NPZ kot raziskava [33] o tehnični dokumentaciji sta 

namenjeni starejši populaciji od naše ciljne populacije, saj merita predvsem znanje v 

tretji triadi. Ena izmed novosti v devetletki je številčno ocenjevanje pri pouku tehnike in 

tehnologije, česar pri tehnični vzgoji v osemletki ni bilo. Tako obstaja splošna lestvica 

za ocenjevanje, ki učiteljem pomaga pri pridobivanju ocen. Sestavljena je iz različnih 
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področij, ki jih učitelj spremlja: sodelovanje; raziskovanje, odkrivanje, razumevanje in 

poznavanje TiT; oblikovanje in konstruiranje; sporazumevanje; delovne spretnosti; 

vrednotenje. Za vsako izmed naštetih področij so po ocenah napisani cilji, ki jih mora 

učenec doseči za določeno oceno [34]. 

 

Sami bomo za metodo merjenja izbrali že preizkušeno metodo [1, 2], ki je po vseh 

merskih zakonitostih veljavna, zanesljiva, stabilna, dovolj občutljiva, hkrati pa omogoča 

merjenje pri različnih starostnih skupinah. Slednjo bomo nadgradili za merjenje TP 

učencev v 5. in 6. Razredu, hkrati pa meri vse tri kognitivne dimenzije: znanje, 

zmožnosti in KRO. Predstavljena je v naslednjem poglavju. 

 

3.3 Naša metoda merjenja 

 

Metoda merjenja [1, 2] poteka po različnih korakih. Najprej je na podlagi STP potrebno 

izdelati testno baterijo (TB), temu sledi testna pola in preverjanje njene zanesljivosti. Če 

zadošča zanesljivosti, sledi končno merjenje v ciljni populaciji.  

 

3.3.1 Določitev testne baterije 

 

Spodaj je opisana določitev TB, ki je sestavljena iz večjega števila faz. Te si sledijo v 

določenem zaporedju [1]: 

 določitev domene, 

 izbor tipa testa, 

 opredelitev TPO, 

 določitev TPO, 

 določitev vsebinske veljavnosti. 

 

3.3.1.1 Določitev domene 

 

STP so izhodišče za izdelavo TPO, v naše merjenje so zajeti učenci 5. in 6. razreda. Za 

izdelavo TPO izberemo vsebino dvajsetih STP, kjer so merila točno določena. Vsak 

STP ima določeno število MPP, katerih število se razlikuje po ravneh 1 - 2, 3 - 5, 6 - 8, 

9 - 12. MPP na višjih ravneh so nadgradnja MPP na nižjih ravneh. Naši ciljni skupini 
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pripada raven 3 - 5 oziroma starost 9 - 12 let, ki ima 58 MPP [16], kar prikazuje 

preglednica 2.3. Za vsak MPP bomo naredile tri TPO: prvi primer za znanje, drugi 

primer za zmožnosti in tretji primer za KRO. 

 

3.3.1.2 Izbira tipa testa 

 

Poznamo več tipov vprašanj za merjenje: vprašanja zaprtega tipa, vprašanja odprtega 

tipa, kombinirani tip vprašanj in vprašanja z mersko lestvico [35, 36]. Pri zaprtem tipu 

ima reševalec testa že vnaprej ponujene odgovore, izbere tistega, za katerega meni, da je 

najbolj pravilen [36]. Pri odprtem tipu anketiranec odgovori na vprašanje opisno, torej 

odgovori s svojimi besedami z dopolnjevanjem odgovora, s celotnim kratkim 

odgovorom, ali z esejskim tipom odgovora [35, 36]. Pri tem tipu morajo reševalci testa 

uporabiti višje miselne procese [1]. Kombinirani tip vsebuje v glavnem elemente 

zaprtega tipa, katerim je dodana še ena odprta možnost odgovora. To možnost 

izdelovalci vprašalnika uporabijo v primeru, ko niso prepričani, da so z vnaprej 

ponujenimi odgovori zajeli vse možne odgovore [35, 36].  Vprašanja z mersko lestvico 

se najpogosteje uporabljajo pri anketah v družboslovju. Imenujemo jih tudi Likertova 

lestvica, kjer z besedami označimo levi in desni konec merske lestvice, vmes pa so 

številke. Navadno je teh števil 5, tako govorimo o 5-stopenjski lestvici. Lahko pa jih je 

tudi več ali manj [36]. 

 

Po dokazani novi metodi merjenja TP [1] smo izbrali postavke zaprtega tipa, kjer so še 

posebej priporočljive postavke večstranske izbire. Le-te ponujajo reševalcu testa več 

možnih odgovorov. Pri tem je zelo pomembno, da so testne postavke primerno zgrajene. 

To omogoča veljavnost, uporabnost in zanesljivost rezultatov merjenja, saj izključuje 

možnost izločanja nepravilnih odgovorov na poti do pravilnega odgovora. Hkrati to 

pomeni, da merimo želeno znanje ali zmožnost in ne veščino dobrega reševanja testa 

[1]. 

 

Poleg že omenjenih prednosti moramo omeniti še dejavnik časa, saj omenjeni tip 

vprašanj omogoča reševalcem testa veliko manjšo porabo časa kot tip, ki zahteva 

fizično pisanje celotnih odgovorov. Hkrati pa ima večstranska izbira zaprtega tipa tudi 

določene slabosti. Te se nanašajo na dolgotrajno izdelavo TPO, ki od ustvarjalca 

zahtevajo veliko vloženega truda za dosego želenih dobrih rezultatov. Pomanjkljivosti 
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se kažejo tudi v neučinkovitosti pri merjenju postavk z reševanjem problemov in v 

nezadostnosti pri postavkah, ki vsakemu zastavljenemu problemu ali vprašanju 

omogočijo le en možen odgovor [1, 2]. 

 

3.3.1.3 Opredelitev testnih postavk 

 

Pri opredelitvi TPO uporabimo vsa pravila, ki jih je uporabil Avsec [1] v svoji doktorski 

disertaciji.  Tako uporabimo [1] : 

 procesna pravila, 

 vsebinska pravila, 

 pravila matične strukture, 

 splošna pravila, 

 posebna pravila za razvoj odgovorov, 

 pravilo ključnega odgovora, 

 pravilo razvoja distraktorjev. 

 

Pravila so opisana v prilogi 9.4. 

 

3.3.1.4 Določitev testnih postavk 

 

Pri določitvi TPO moramo upoštevati naslednje lastnosti [1]: 

 umerjenost postavke o vsebini, ki jo meri; 

 težavnost postavke; 

 občutljivost postavke; 

 kakovost distraktorjev (nepravilnih odgovorov); 

 korelacije med postavkami. 

 

3.3.1.5 Določitev vsebinske veljavnosti 

 

Za veljavno razumemo vsako raziskovanje, pri katerem dejansko raziskujemo tisto, kar 

opredeljujeta cilj in predmet raziskovanja. Pri veljavnosti naj bi šlo za skladen odnos 

med opazovanimi spremenljivkami in med konstrukti, ki jih merimo. Če so 

spremenljivke oz. rezultati v korelaciji, kadar merimo isti konstrukt, takrat govorimo o 
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veljavnosti [1, 37] »Neveljavnost je sistematična napaka na prehodu iz faze 

konceptualizacije v fazo operacionalizacije« [1, str. 90]. 

 

Na veljavnost ima zelo velik vpliv razumljivost besedila. Le-ta je osnova za dobro 

anketo ali test. Terja pa od ustvarjalca veliko vložene energije za zagotovitev 

razumljivega besedila, ki vsebuje ciljno naravnano vsebino za merjenje določene 

lastnosti [1]. Tako je potrebno narediti razumljive TPO, ki morajo biti skladne s STP in 

njegovim MPP, drugače niso ustrezne pri pripravi TB. Jezik v testnih postavkah mora 

biti jasen, preprost in primeren za starost ciljne populacije 12-letnikov [1, 2]. TB je v 

prilogi 9.5. 

 

3.3.2 Določitev testne pole 

 

Pri merjenju je potrebno najprej sestaviti testne pole za določitev veljavnosti in 

zanesljivosti. Navadno se sestavi več pol, tako smo sestavili tri različne testne pole. 

Slednje omogoča manjšo utrujenost testa in kontrolo časa, potrebnega za izvedbo 

testiranja. Pole naj bi imele vsaj 10 postavk. V vsaki naši testni poli je 35 vprašanj, ki 

smo jih naključno izbrali [1]. Tako dosežemo visoko raven posploševanja, saj imajo vse 

TPO enako možnost izbire [2]. 

 

Uporabili smo postopek enostavnega vzorčenja za sistem izbire pri slučajnem 

vzorčenju. Določili smo velikost vzorčenja (n), ki je enaka številu MPP za našo ciljno 

skupino (n = 58). Vsaki enoti pripišemo zaporedno številko in s pomočjo 

računalniškega programa Excel naključno izberemo 35 enot [38]. Vsaki enoti je 

potrebno določiti še posamezno kognitivno dimenzijo. Pri tem upoštevamo dejstvo, da 

morajo bite vse tri dimenzije (znanje, zmožnost in KRO) zastopane v približno enakem 

obsegu. Dobimo 12 postavk za dimenzijo zmožnosti in KRO ter 11 postavk za 

dimenzijo znanje. Te določimo z metodo zaporednosti, saj prvi izbrani enoti določimo 

dimenzijo KRO, drugi izbrani enoti zmožnosti, tretji znanje, četrti ponovno KRO in 

tako naprej. Na koncu je potrebno ugotoviti tudi zastopanost postavk v tehnološki 

kategoriji (TK) in STP. Velja pravilo, da mora biti zastopanih vseh 5 TK in vsaj 12 

STP. Če naključni izbor temu ne zadošča, ga je potrebno ponoviti. To nam prikazuje 

priloga 9.6, kjer je vsaka testna postavka označena z določenimi znaki xyz. X 
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predstavlja številko STP, y številko MPP in z tip postavke, kjer je znanje opredeljeno z 

01, zmožnosti z 02 in KRO z 03 [1, 2]. 

 

3.3.3 Določitev končnega testa tehnološke pismenosti 

 

Pri izboru končnega testa je potrebno upoštevati določene kriterije iz preizkušenih 

pilotnih testov [1, 2]: 

 zanesljivost, 

 veljavnost, 

 težavnost TPO, 

 diskriminativnost TPO. 

 

3.3.3.1 Zanesljivost 

 

Pri kriteriju zanesljivosti, ki spada med najpomembnejše kriterije, gre za usklajenost 

ocenjevanja rezultatov na istih in enako velikih enotah ob ponovljenih merjenjih [1, 38]. 

Izmed štirih načinov ocenjevanja zanesljivosti smo izbrali metodo test – ponovni test, ki 

zagotavlja stabilnost testa po določenem času pri isti skupini [1, 2]. Za zanesljivost 

lahko izberemo dve metodi in po formulah izračunamo [2]: 

 

 Koeficient korelacije Cronbach α: 

 

                                                 ∝=
𝐾

𝐾−1
(1 −

∑ 𝜎𝑦𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝜎𝑥
2 )                                          (3.1)                             

 

Kjer je K – število TPO pole, σ
2

x – varianca rezultata merjenja, σ
2

yi – varianca i-te 

postavke. 

 

 Koeficient intraklasne korelacije r: 

 

                                             𝑟 =
1

𝑁𝑠2
∑ (𝑥𝑛,1 − �̅�)𝑁

𝑛=1 (𝑥𝑛,2 − �̅�)                                  (3.2) 

 

Kjer je N – število enot v skupini, �̅� – aritmetična sredina, s
2
 – varianca vzorca, xn – 

vrednost enote. 
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3.3.3.2 Veljavnost 

 

Pri kriteriju veljavnosti moramo meriti tisto, kar želimo s testiranjem izmeriti [2]. 

Potrjujemo jo z analizo kriterijske in konstruktne veljavnosti [1]. To metodo uporabimo 

že pri samih pilotnih testih, kjer za potrjevanje kriterijske veljavnosti računamo 

koeficient korelacije r med dvema spremenljivkama [2]. 

 

                                                          𝑟𝑥𝑦𝑃 =
𝑟𝑥𝑦

√𝑟𝑥𝑥𝑟𝑦𝑦
                                                   (3.3)  

 

Kjer sta rxx in ryy – Pearsonova koeficinta zanesljivosti med x in y. 

 

Veljavnost testa lahko potrdimo z nizko korelacijo faktorjev, rxy < 0,4, ali z zmerno 

korelacijo faktorjev, 0,4 < rxy < 0,7. Kadar pride pri merjenju do visoke korelacije, 0,7 < 

rxy < 0,9, ali celo zelo visoke korelacije, 0,9 < rxy, je potrebno neveljavno postavko 

zamenjati z novo iz istega STP, ki pa mora zadostovati določenim pogojem. Zamenjana 

postavka mora tako imeti težavnost p > 0,15 in diskriminativnost rpbis > 0,15 [1, 2]. 

Veljavnost konstrukta potrjujemo s faktorsko analizo, kjer moramo ob ustreznosti 

vzorčenja in zanesljivosti notranje konsistence zadostiti tudi indikatorju zanesljivosti 

faktorske analize, ki mora biti h
2
 > 0,4. Drugače ga imenujemo tudi komunaliteta [1]. 

 

3.3.3.3 Težavnost 

 

Kriterij težavnosti je naslednji izmed kriterijev, ki jih merimo pri pilotnem testu, in sicer 

z enostavno formulo izračuna deleža oz. procentov uspešnosti rešenih posameznih TPO 

in tudi celotne testne pole [1, 2]: 

                                                                𝑝 =
𝑁𝑝

𝑁
                                                          (3.4) 

 

Kjer je N – število vseh testiranih, Np – število testiranih s pravilno rešeno postavko. 

Lahko ugotovimo stopnjo težavnosti [1, 2]. Tako testne postavke delimo na pet 

različnih stopenj [7]: 

 zelo lahka: p > 0,90, 

 lahka: 0,70 < p < 0,90, 

 srednja: 0,30 < p < 0,70, 
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 težka: 0,10 < p < 0,30, 

 zelo težka: p < 0,10. 

 

Pri merjenju moramo zadostiti določenim pogojem. Tako naj bi bile v testu povečini 

zastopane postavke srednje stopnje z nekoliko ožjim deležem uspešnosti (0,40 < p < 

0,60), nekaj pa naj bi bilo tudi lahkih in težkih stopenj. Priporoča se, da velja 0,15 < p < 

0,90 [1, 2]. 

 

3.3.3.4 Diskriminativnost 

 

Kriterij diskriminativnosti nam pokaže, kako TPO razlikuje med testiranci pri stvari, ki 

jo želimo z merjenjem oceniti. Torej o dobri TPO govorimo takrat, ko jo pravilno rešijo 

dobri učenci in jo neuspešno rešijo slabši učenci. Koeficient diskriminativnosti je 

označen s črko r in je zastopan v obsegu -1 < rpbis < 1, izračunamo pa ga po enačbi [1, 

2]: 

 

                                                        𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 =
�̅�𝑝−�̅�

𝑠
√

𝑝

𝑞
                                                (3.5) 

 

Kjer je �̅�𝑝 – aritmetična sredina tistih, ki so postavko pravilno rešili, �̅�  - aritmetična 

sredina vseh rezultatov, s – standardni odklon, p – težavnost postavk, q – delež tistih, ki 

postavke niso pravilno rešili [1, 2]. 

 

TPO delimo na pet različnih stopenj diskriminativnosti [1, 2]: 

 zelo visoka: rpbis > 0,80, 

 visoka: 0,50 < rpbis < 0,80, 

 srednja: 0,25 < rpbis < 0,50, 

 nizka: 0,10 < rpbis < 0,25, 

 zelo nizka: rpbis < 0,10. 

 

Pri čemer so najboljše tiste postavke, ki imajo diskriminativnost 0,45 < rpbis < 0,55 [2]. 
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3.4 Merjenje s testnim vprašalnikom Tehnika in jaz 

 

V ekonomiji znanja pridobiva tehnološka pismenost vedno večji pomen. Tehnološka 

pismenost je povezana tudi z odnosom do TiT, kar so med drugimi pokazali že van 

Rensburg idr. [39] in Ardies idr. [3]. Pri merjenju tehnološke pismenosti kot ključnega 

rezultata tehniškega izobraževanja, je potrebno upoštevati tudi vedenjske razsežnosti, 

kot so motivacija in občutenje, stališča, mnenja, nagnjenost k akciji in odziv na 

pozitivni ali negativni stimulans [3]. Ta zahteva veljaven in zanesljiv instrument, ki 

mora biti zgoščen kot je to mogoče, da bi ga lahko uporabljali v povezavi z drugi 

instrumenti. 

 

Vprašalnik Tehnika in jaz (priloga številka 9.7) bomo uporabili za ugotavljanje 

učenčevega odnosa do tehnike in tehnologije. Le-ta je posledica rekonstruiranih PATT 

instrumentov. Prvotni PATT instrument je imel že omenjenih 100 postavk. Postavke 1 - 

11 so osredotočene na demografske podatke, postavke 12 - 69 se nanašajo na čustveno 

komponento odnosa do tehnologije, postavke 70-100 pa na kognitivno komponento 

stališč do tehnologije [39]. Uporabili so ga v številnih državah po svetu. Gre za potrjen 

instrument, ki pa ga je zaradi jezika in drugih posebnosti (vrsta tehnoloških igrač) 

potrebno prilagoditi in umestiti v regionalni okvir. V belgijski raziskavi [40] so mu 

priredili ter zmanjšali število postavk. Tako so vprašalnik spremenili v bolj jedrnato, a 

še vedno zanesljivo in veljavno različico prvotnega PATT vprašalnika za merjenje 

odnosa do tehnike in tehnologije. Paziti so morali, da pri združevanju ločenih 

konstruktov v eno postavko niso izgubili tesne povezanosti. To so potrdili s pilotno 

študijo, v katero je bilo zajetih 250 učencev. Končni vprašalnik glavnega merjenja je 

reševalo 3000 anketirancev in je obsegal 6 področij (karierne želje, zanimanje za 

tehnologijo, dolgočasnost tehnologije, posledice tehnologije, spol, težavnost). Ta 

področja so zajemala 24 postavk odnosa do tehnologije, ki je v tesni povezanosti s 

stopnjo TP. Merili so s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, saj je test z manj 

postavkami bolj enostaven za uporabo [40]. 

 

Na vprašalniku Tehnika in jaz so splošna vprašanja, s katerim skušamo ugotoviti 

učenčevo mnenje o tehniki, saj je eden izmed namenov diplomskega dela tudi iskanje 

povezave med TP in mnenjem o tehniki. Tako bodo učenci predstavili svoje rokovanje s 
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tehniko, svoje videnje udejstvovanja v tehniki in pa splošno gledanje na pomembnost 

tehnike ter tehnologije. Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj, ki so znotraj šestih različnih 

področij, katerim pripadajo kratice [41]. Ta področja in kratice prikazuje preglednica 

3.1. 

 

Preglednica 3.1: Oznake in razlaga oznak posameznih področij vprašalnika Tehnika in jaz 

Področje označeno z 
mednarodno kratico 

Razlaga področja in slovenska okrajšava 

TCA želja po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu (PTI) 

IT zainteresiranost za TiT (ZTiT) 

TTT odpor do TiT (OTiT) 

TB TiT in spol (TiT je bolj primerna za fante) (TiTS) 

CT konsekvenca TiT (zavedanje pomembnosti TiT) (KTiT) 

TD težavnost TiT (TTiT) 
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4 REZULTATI MERJENJA 

 

 

V poglavju bodo predstavljena vsi postopki merjenja TP (pilotni test, glavni test) in 

analize dobljenih podatkov. 

 

4.1 Pilotni test 

 

PT nam je v pomoč pri izdelavi končnega testiranja, saj poda mnoge odgovore. Tako 

smo preizkusili tri različne testne pole v treh šestih razredih. Dobili smo podatke o tem, 

ali učenci razumejo test (težavnost TPO), ali je test zanesljiv, veljaven in ali je test 

obstojen glede diskriminativnosti. 

 

4.1.1 Vzorec 

 

Pri izvedbi pilotnih testov je najboljše rezultate dosegel pilotni test 2 (priloga 9.8), ki 

smo ga uporabili v 6. B razredu OŠ Šmartno pri Litiji. Testiranje je bilo izvedeno konec 

februarja 2016, udeležilo pa se ga je 24 učencev (9 deklet, 15 fantov), kar je več od 

zahtevanega pogoja (20 učencev). 

 

4.1.2 Rezultati 

 

Rezultat pilotnega testa nam poda izmerjena TP, ki je podana z aritmetično sredino �̅�. V 

našem pilotnem testu je znašala �̅� = 35,6 %. Standardni odklon (s) pri dobri testni poli je 

34,1 % aritmetične sredine, pri čemer je dopustna toleranca 5 % [1]. To pomeni, da je 

pilotni test v dovoljenem območju. 

 

Preglednica 4.1: Analiza pilotnih testnih pol 

 

Pilotna testna pola �̅�  [%] s [%] Cronbach α 

1 35,9 11,8 65,7 

2 35,6 13,4 74,4 

3 43,7 14,9 72,5 
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Po izboru najboljše testne pole moramo v predvidenem času potrditi zanesljivost 

izbrane testne pole za merjenje TP. 

 

4.1.3 Zanesljivost 

 

Zanesljivost testa prikazuje skladnost med dvema enakima (podobnima) testoma v 

določenem časovnem razmiku. Slednjega smo preverili po metodi test – ponovni test, 

kjer smo upoštevali priporočeno časovno razdaljo med obema opravljenima 

testiranjema. Tako mora biti ta razdalja dovolj dolga, da ne vpliva na pomnjenje, in 

hkrati ne predolga, da ne izgubimo delovanje konstrukta. Dvotedenski zamik med prvim 

in drugim merjenjem predstavlja optimalno časovno razdaljo [2]. V našem primeru je 

bil razmik 17 dni, prvo merjenje je bilo izvedeno v petek, 26. februarja 2016, drugo pa v 

ponedeljek, 14. marca 2016. Pilotni test je bil zanesljiv, saj je močno presegel mejno 

vrednost koeficienta korelacije Cronbach α > 0,6. Imel je koeficient Cronbach α = 0,74. 

Intraklasna korelacija (model absolute agreement) med postavkami prvega in drugega 

testiranja je tudi večja od 0,6 (r > 0,6). Korelacija je 0,76, kar je močna korelacija. 

 

 

4.1.4 Veljavnost 

 

Za doseganje veljavnosti postavk in s tem testne pole za merjenje TP je potrebno 

zadostiti vsebinskim, kriterijskim in konstruktnim pogojem, posamezne postavke pa 

morajo biti znotraj dopuščenih meril težavnosti in diskriminativnosti. 

 

4.1.4.1 Vsebinska veljavnost 

 

Pri analizi vseh TPO TB smo prišli do ugotovitve, da niso vse postavke usklajene s STP 

in z MPP oziroma po težavnosti ne ustrezajo stopnjam zahtevnosti. Potrebno jih je bilo 

spremeniti. Tako smo 14 TPO v celoti zasnovali na novo, od tega 5 postavk znanja, 5 

zmožnosti in 4 KRO, 28 postavk pa smo morali popraviti. Pri tem smo največkrat 

popravljali zasnovo stebla (19 primerov), manjkrat pa odgovore (5 primerov). V 4-ih 

primerih smo morali popraviti tako steblo kot odgovore. Od 28-ih TPO so bile le 3 

postavke znanja, kar 17 je bilo postavk zmožnosti in 8 postavk KRO. 
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4.1.4.2 Veljavnost konstrukta 

 

Določimo ga z indeksom zanesljivosti faktorske analize h
2
 – komunalitete spremenljivk. 

Konstrukt je veljaven, ko je  h
2
 > 0,4 [1]. Iz preglednice 4.2 je razvidno, da je h

2
 pri 

vseh spremenljivkah večji od 0,78. Imamo visoko veljavnost konstrukta in ni nam bilo 

potrebno menjati nobene od TPO po tem kriteriju. 

 

Preglednica 4.2: Analiza TPO pilotnega testa 

 

Testna postavka Težavnost (p) Komunaliteta (h
2
) Diskriminativnost (rpbis) 

TPO 1 0,08 0,96 0,62 

TPO 2 0,54 0,92 -0,05 

TPO 3 0,96 0,86 0,25 

TPO 4 0,21 0,86 0,04 

TPO 5 0,50 0,96 -0,04 

TPO 6 0,58 0,88 0,13 

TPO 7 0,38 0,86 0,32 

TPO 8 0,33 0,90 0,04 

TPO 9 0,92 0,87 0,37 

TPO 10 0,17 0,91 -0,01 

TPO 11 0,50 0,88 0,03 

TPO 12 0,75 0,87 0,24 

TPO 13 0,04 0,96 0,35 

TPO 14 0,29 0,91 -0,04 

TPO 15 0,88 0,91 0,48 

TPO 16 0,08 0,91 0,41 

TPO 17 0,13 0,84 0,20 

TPO 18 0,33 0,94 0,36 

TPO 19 0,13 0,90 0,14 

TPO 20 0,13 0,85 0,08 

TPO 21 0,37 0,79 0,42 

TPO 22 0,13 0,85 0,46 

TPO 23 0,17 0,92 0,37 

TPO 24 0,63 0,86 0,51 

TPO 25 0,13 0,92 0,34 

TPO 26 0,21 0,92 -0,20 

TPO 27 0,25 0,90 0,37 

TPO 28 0,25 0,90 0,08 

TPO 29 0,42 0,84 0,52 

TPO 30 0,63 0,86 0,55 

TPO 31 0,08 0,80 -0,06 

TPO 32 0,50 0,80 0,72 

TPO 33 0,25 0,88 0,23 

TPO 34 0,17 0,90 0,25 

TPO 35 0,38 0,94 0,38 
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4.1.4.3 Težavnost 

 

Težavnost smo izračunali z deležem učencev, ki so posamezno TPO pravilno rešili in ga 

prikazali z odstotki. Ugotovili smo, da nismo imeli nerešljivih in 100 % rešljivih TPO. 

Imeli pa smo dve zelo lahki in tri zelo težke TPO, od katerih je bila ena zelo težka TP 

31 KRO (44.3) kasneje zamenjana s postavko iz istega MPP (43.3), ki smo jo že merili 

v enem izmed ostalih pilotnih testov. 

 

4.1.4.3 Diskriminativnost  

 

Izračun diskriminativnosti nam je pokazal, da je v šestih primerih diskriminativnost 

negativna. Pri čemer gre v štirih primerih za minimalno diskriminativnost, saj je le 

malenkost pod ničelno vrednostjo (od -5 % do 0 %), kjer lahko upoštevamo napako. 

Močno odstopa le TPO 26, ki ima diskriminativnost rpbis = - 20 %,  in postavka 31, kjer 

je diskriminativnost rpbis = - 0,06. Postavki 32.2 in 44.3 smo zamenjali z že merjenima 

postavkama 30.2 in 43.3 iz pilotne testne pole 1. Obe novi postavki sta iz istih MPP kot 

prvotni postavki. Velika večina ostalih TPO je srednje stopnje diskriminativnosti, ali pa 

se tej stopnji močno približujejo. 

 

4.2 Merjenje tehnološke pismenosti 5. in 6. razreda osnovne šole 

 

Eden izmed namenov diplomskega dela je ugotoviti stopnjo TP. Tako smo dejansko 

merili TP učencev 5. in 6. razreda na štirih osnovnih šolah po prilagojeni in nadgrajeni 

metodi [1]. 

 

4.2.1 Vzorec 

 

Glavno testiranje je potekalo na štirih osnovnih šolah po različnih krajih v Sloveniji. 

Tako smo v mesecu marcu in mesecu aprilu raziskavo izpeljali v različnih slovenskih 

regijah. TP smo merili v sedemnajstih razredih (devet 5. razredov in osem 6. razredov). 

Vsaka posamezna šola ima po dva 5. in dva 6. razreda, le OŠ Metlika ima tri 5. razrede. 

Udeleženih je bilo 343 učencev. Ločimo jih lahko po spolu (171 učenk (49,9 %) in 172 

učencev (51,1 %)) in po razredu, ki ga obiskujejo (175 učencev je v 5. razredu (51,0 %), 
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168 pa v 6. razredu (49,0 %)). Seznam v raziskavi udeleženih OŠ prikazuje preglednica 

4.3, ki ob tem prikazuje tudi delež posameznih šol v 5. Razredu in 6. razredu ter skupen 

delež udeleženih šol. Testna pola se nahaja v prilogi 9.9. 

 

Preglednica 4.3: Prikaz v raziskavi udeleženih OŠ in delež učencev (5. razred, 6. razred, skupen delež 

učencev) 

 

Šola Naslov Delež učencev v 

5. razredu [%] 

Delež učencev v 

6. razredu [%] 

Skupen delež 

učencev [%] 

OŠ Šmartno Pungrt 9, 1275 Šmartno 

pri Litiji 

18,9 25,6 22,1 

OŠ Ivana 

Groharja 

Podlubnik 1, 4220 

Škofja Loka 

25,1 25,0 25,1 

OŠ Ivana 

Skvarče 

Cesta 9. Avgusta 44, 

1410 Zagorje ob Savi 

24,0 26,8 25,4 

OŠ Metlika Šolska ulica 7, 8330 

Metlika 

32,0 22,6 27,4 

Skupaj  100 100 100 

 

4.2.2 Rezultati 

 

Analizirane rezultate izvedenega testiranja prikazujeta dobljena aritmetična sredina (�̅�) 

in standardni odklon (s), oba sta izražena v %. 

 

V glavnem testu je bilo že omenjenih 35 TPO, vsaka pravilno rešena postavka je 

prinesla 1 točko. Tako je bilo možnih 35 točk, kar predstavlja celoto (100 %). Celotna 

izmerjena aritmetična sredina �̅� TP po metodi [1] za vse udeležence je �̅� = 35,7 % in je 

skoraj identična kot TP v pilotnem testu, razlika je le v desetinki odstotka. Preglednica 

4.4 prikazuje TP in uspešnost učencev pri znanju, zmožnostih in KRO. 

 

Preglednica 4.4: Aritmetična sredina (�̅�) in standardni odklon (s) TP 

 

Tehnološka pismenost (5. + 6. razred) x̅  [%] s [%] 

TP - celotna 35,7 14,6 

TP - znanje 57,8 18,7 

TP - zmožnosti 32,9 19,2 

TP - KRO 18,5 16,1 

 

 

Iz preglednice 4.3 je razvidno, da so učenci najuspešnejši pri TPO komponente znanja, 

kjer so uspešni v več kot polovici primerov (�̅�  = 57,8 %). Tako so v povprečju 
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odgovorili pravilno na dobrih 6 vprašanj od 11-ih. Uspeh pri ostalih dve komponentah 

je mnogo manjši in pada z višjo kognitivno komponento TP. Upad pri komponenti 

zmožnosti je skoraj 25 % glede na znanje in znaša 32,9 %. Povprečno so pravilno rešili 

4 testne postavke od 12-ih. Še slabši pa so učenci pri komponenti KRO, kjer je 

aritmetična sredina �̅� = 18,5 % TP. Uspešni so bili v povprečju le pri dveh vprašanjih od 

12-ih. 

 

4.2.3 Zanesljivost 

 

Za preverjanje zanesljivosti uporabimo metodo Cronbach α. Test je zanesljiv, saj je 

koeficient Cronbach α = 0,77, kar je mnogo več od zahtevane vrednosti α > 0,6.  

 

4.2.4 Veljavnost  

 

Za potrditev veljavnega merjenja moramo zadostiti naslednjim pogojem: težavnosti, 

kriterijski veljavnosti, veljavnosti konstrukta in diskriminativnosti. 

 

4.2.4.1 Težavnost 

 

Težavnost (p) prikažemo z aritmetično sredino (�̅�) za vsako posamezno testno postavko. 

Iz preglednice 4.5 je razvidno, da ni nobene zelo težke TPO (p < 0,10) in nobene zelo 

lahke TPO (p > 0,90). Imamo 29 postavk, ki so znotraj priporočenih vrednosti (0,15 < p 

< 0,90). Najdemo pa 6 TPO, ki se približajo zelo težkim postavkam in so pod mejo p < 

0,15. Vse te TP merijo KRO. Opazimo lahko, da je od 12-ih postavk KRO kar 6 

oziroma polovica postavk s težavnostjo p < 0,15, zaradi veljavnosti pa jih ni potrebno 

izločiti. 

 

4.2.4.2 Diskriminativnost 

 

Namen analize diskriminativnosti (občutljivosti) (rpbis) je dokazati, da TP merijo samo 

tisti želeni predvideni del in nič drugega [1]. Ob pogledu na preglednico 4.4 dokaj hitro 

ugotovimo, da ni nobene posamezne TP z negativno vrednostjo (rpbis), hkrati pa ni 

nobene postavke z zelo nizko stopnjo občutljivosti. Imamo 13 TPO z nizko stopnjo 

(TPO 20 ima najnižjo rpbis = 0,16) in 22 TPO s srednjo stopnjo diskriminativnosti (TPO 
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19 ima najvišjo rpbis = 0,42). Slednje pomeni, da so vse TPO v želenem območje med 

0,15 in 0,50 [1]. S tem potrjujemo veljavnost testiranja. 

 

Preglednica 4.5: Analiza glavnega testiranja 

 

Testne 

postavke 

Težavnost (p) Diskriminativnost 

(rpbis) 

Komunaliteta (h
2
) 

Izluščena varianca 

TPO 1 0,13 0,28 0,57 

TPO 2 0,44 0,30 0,52 

TPO 3 0,86 0,18 0,67 

TPO 4 0,14 0,27 0,38 

TPO 5 0,34 0,27 0,60 

TPO 6 0,42 0,20 0,63 

TPO 7 0,41 0,30 0,54 

TPO 8 0,30 0,22 0,47 

TPO 9 0,83 0,17 0,65 

TPO 10 0,16 0,29 0,54 

TPO 11 0,43 0,32 0,54 

TPO 12 0,61 0,22 0,57 

TPO 13 0,11 0,26 0,50 

TPO 14 0,29 0,24 0,60 

TPO 15 0,74 0,22 0,60 

TPO16 0,28 0,25 0,54 

TPO 17 0,27 0,30 0,48 

TPO 18 0,39 0,21 0,60 

TPO 19 0,20 0,42 0,53 

TPO 20 0,24 0,16 0,55 

TPO 21 0,31 0,18 0,64 

TPO 22 0,11 0,22 0,70 

TPO 23 0,27 0,24 0,54 

TPO 24 0,75 0,28 0,54 

TPO 25 0,12 0,28 0,57 

TPO 26 0,24 0,22 0,52 

TPO 27 0,43 0,32 0,51 

TPO 28 0,22 0,23 0,46 

TPO 29 0,51 0,38 0,55 

TPO 30 0,62 0,35 0,62 

TPO 31 0,12 0,25 0,53 

TPO 32 0,31 0,26 0,60 

TPO 33 0,35 0,32 0,57 

TPO 34 0,22 0,22 0,63 

TPO 35 0,32 0,27 0,56 

 

4.2.4.3 Kriterijska veljavnost 

 

S kriterijsko veljavnostjo želimo potrditi, da spremenljivke medsebojno niso odvisne 

oziroma želimo izmeriti stopnjo odvisnosti. Slednjo izmerimo s pomočjo Paersonovih 

spremenljivk (rxy). O veljavnosti govorimo takrat, kadar je nizka korelacija  (rxy < 0,4) 
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ali zmerna korelacija (0,4 < rxy < 0,7). V raziskavi so vse TPO v nizki korelaciji z 

ostalimi postavkami, saj so manjše od 0,4. Tako je kriterijska veljavnost potrjena. 

 

4.2.4.4 Veljavnost konstrukta 

 

Veljavnost potrdimo z indeksom zanesljivosti faktorske analize (komunalitete 

spremenljivk) (h
2
), ki mora biti večji od 0,4. Preglednica 4.4 pokaže, da 34 spremenljivk 

zadosti pogoju za potrditev veljavnosti, le TPO 4 je malenkost pod mejo 0,4, saj je 

nekoliko večja od 0,38. Tako je deloma nestabilna. Ob upoštevanju možnosti slučajne 

napake in težavnosti postavke, lahko potrdimo veljavnost konstrukta. 

 

4.3 Analiza razlik v TP med učenci 5. in 6. razreda 

 

Raziskujemo razlike v TP med učenci, ki obiskujejo 5. razred in med učenci, ki 

obiskujejo 6. razred. Podobno kot v prejšnjem poglavju, ko smo predstavili skupno TP 

obeh razredov, predstavljamo vse razlike med obema razredoma v splošni TP, v TP 

komponente znanje, v TP komponente zmožnosti in v TP komponente KRO. Pri analizi 

ločimo oba medsebojno neodvisna razreda. Oba razreda sta podobna po številčnosti. V 

prvi skupini oziroma razredu (5. razred) je 175 učencev (51 %), v drugi skupini (6. 

razred) pa 168 učencev (49 %).  

 

Preglednica 4.6: Aritmetična sredina  (�̅�) in standardni odklon (s) TP, ki sta ločena glede na razred  (5. 

razred, 6. razred).  

 

Komponenta TP Razred �̅� [%] s [%] 

TP – celotna 5. 33,5 13,5 

6. 38,0 15,4 

TP - znanje 5. 56,4 19,4 

6. 58,5 18,0 

TP - zmožnosti 5. 31,1 17,8 

6. 34,8 20,6 

TP - KRO 5. 14,8 13,8 

6. 22,4 17,3 

 

 

Iz preglednice 4.6 je razvidno, da so učenci 6. razredov pričakovano boljši od 5. 

razredov, saj dosegajo višjo stopnjo TP. Razlika znaša 4,5 % pri merjenju celotne TP. 
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Tako so imeli učenci v 5. razredu v povprečju TP 33,5 %, medtem ko so imeli učenci v 

6. razredu 38,0 % TP. Skorajda zanemarljiva je razlika v nivoju TP pri komponentah 

znanje in zmožnosti, saj je le ta v obeh primerih manjša od 4 %. Pri komponenti znanje 

je razlika le dobra 2 %, 5. razred ima �̅� = 56,4 %, 6. razred pa �̅�  = 58,5 %. Pri kategoriji 

zmožnosti je razlika 3,7 % (31,1 % in 34,8 %). Do večje razlike pa prihaja pri najvišji 

kognitivni stopnji TP, pri kategoriji KRO. Učenci 5. razredov dosegajo le 14,8 % TP, 

kar je za 7,6 % manj od vrstnikov v 6. razredu, ki dosegajo pri komponenti KRO 22,4 % 

TP. 

 

 

Slika 4.1: Porazdelitev odstotnih točk pri merjenju TP v ločenem 5. in ločenem 6. razredu OŠ. 

 

Slika 4.1 prikazuje, da znaša najnižja TP, ki je dosežena v 5. razredu, 3 % (1 učenec) in 

najnižja TP, dosežena v 6. Razredu, 11 % (2 učenca). Hkrati je opazno, da je zelo malo 

učencev v 5. razredu doseglo stopnjo TP manjšo od 10 %. V 5. razredu je TP najbolj 

gosto zasedena v območju med 18 % in 41 %, največ učencev pa je doseglo stopnjo TP 

malo nad 30 %. V 6. razredu pa je gostota dosežene TP najbolj zasedena v razponu med 

22 % in 48 %, pri čemer je največ (16) učencev doseglo 25 % TP. Najboljši rezultat 

med vsemi udeleženci testiranja je dosegel učenec 6. razreda, ki je imel 27 pravilno 

rešenih TPO, medtem ko je najboljši učenec v 5. razredu pravilno rešil 24 TPO. Iz slike 

je razvidno tudi, da je zlasti v 5. razredu zelo malo učencev s TP nad 60 %. Podobno je 

zelo malo učencev v 6. razredu, ki so dosegli stopnjo TP nad 66 %.  
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Če želimo ugotoviti, ali se rezultati TP 5. in 6. razreda med seboj v povprečju statistično 

pomembno razlikujejo, naredimo T-test. Učinek med skupinami bomo izračunali s 

pomočjo enačbe [1]: 

     Cohen d =
)(

2

df

t
,      (4.1) 

 

kjer je t-velikost razlike relativna na variacijo v vzorcu, df-prostostne stopnje. Učinek 

Cohen d se interpretira kot: d < 0,2 neznaten; 0,2 < d < 0,4 majhen; 0,4 < d < 0,8 

zmeren in d > 0,8 velik učinek [1]. 

 

Iz preglednice 4.7 vidimo, da je razlika v celotni TP (P = 0,004 < 0,05), učinek je 

majhen do zmeren, kar prikazuje Cohen d = 0,32. Pri TP znanje in zmožnosti ni 

statistično pomembnih razlik (P > 0,05), kar pa ne velja za TP-KRO, kjer se razreda 

značilno razlikujeta (P < 0,001). Učinek je zmeren (Cohen d = 0.51). 

 

Preglednica 4.7: Rezultati Levenovega testa enakosti varianc in T-testa razlik med skupinami. Učinek je 

izračunan le pri statistično značilnih vrednostih razlik (P < 0,05), vrednosti so odebeljene. 

 

 

Levenenov test 

enakosti varianc 

T-test 

F P t df P (2-smerna) 

Učinek 

Cohen d 

TP - celotna 5,356 0,021 - 2,898 341 0,004  

  -2,890 330,807 0,004 0.32 

TP - znanje 0,157 0,692 -1,055 341 0,292  

  -1,056 340,678 0,292  

TP - zmožnosti 3,515 0,062 -1,773 341 0,077  

  -1,767 329,684 0,078  

TP - KRO 13,512 0,000 -4,485 341 0,000  

  -4,464 318,364 0,000 0.51 

 

 

4.4 Analiza vpliva spola na stopnjo TP 

 

Proučujemo razliko med spoloma v doseganju stopnje TP v 5. in 6. razredu skupaj. 

Analizirana je razlika v celotni TP ter pri posameznih kognitivnih komponentah znanje, 

zmožnosti in KRO. Tako ločimo dve neodvisni spremenljivki. Imamo dve številčno 
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skoraj enaki spremenljivki. Moški spol zastopa 172 učencev, kar predstavlja 50,1 % 

celote vzorca, ženski spol pa 171 učenk (49,9 %).  

 

Preglednica 4.8: TP  v 5. in 6. razredu, izražena z �̅�  in s, glede na spol (n=343). 

 

Komponenta TP Spol �̅� [%] s [%] 

TP – celotna ženski 34,5 14,0 

moški 36,9 15,2 

TP - znanje ženski 57,2 18,8 

moški 57,8 18,7 

TP - zmožnosti ženski 32,0 18,5 

moški 33,8 20,0 

TP - KRO ženski 16,1 14,6 

moški 20,9 17,0 

 

 

Pri komponenti znanje je razlika le 0,6 % (dekleta 57,2 % in fantje 57,8 %), pri 

komponenti zmožnosti pa 1,8 % (dekleta 32,0 % in fantje 33,8 %). Malo večja, a še 

vedno majhna je razlika v celotni TP, kjer dekleta dosegajo 34,5 % TP. Fantje so boljši 

za 2,5 %, in sicer dosegajo 37,0 % TP. Analizirani rezultati prikazujejo, da so fantje 

konkretno boljši pri KRO, kjer dosegajo 20,9 % TP, medtem ko dekleta dosegajo zgolj 

16,1 % TP. Ta razlika znaša 4,8 %. 

 

 

 

Slika 4.2: Porazdelitev odstotnih točk po spolu pri merjenju TP v 5. in 6. razredu OŠ. 
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Iz slike 4.2 so razvidne podobnosti v doseganju stopnje TP med obema spoloma. Do 

razlik prihaja le pri najboljših, saj je število učencev, ki so dosegli TP nad 60 % večje 

od števila učenk. Posledično je razvidno, da se graf pri najboljših učencih počasneje 

približuje osi kot pri najboljših učenkah. Drugače sta si grafa zelo podobna, saj imata 

oba najvišjo točko skoraj identično (znotraj 3 %). Vrh dosegata med 34 % in 37 %. 

Opazno je tudi, da je najslabši rezultat s samo enim pravilnim odgovorom doseglo 

dekle, najboljšega pa fant  27-imi pravilnimi odgovori. 

 

T-test razlik v TP po spolu nam razkrije, da se skupini statistično pomembno razlikujeta 

le pri TP KRO (P < 0,01), učinek spola je šibek do zmeren (Cohen d = 0.31). K razliki 

največ doprinesejo učenci 6. razreda,  kjer je �̅�  = 24,9 % in s = 18,7 %. 

 

4.5 Analiza obstoja povezave med odnosom do TiT in doseženo TP 

 

Raziskujemo povezave med rešenim vprašalnikom Tehnika in jaz (priloga 9.7), ki 

prikazuje učenčev odnos do TiT, in med doseženo stopnjo TP. Testiranih je bilo enako 

število učencev kot pri TP, torej 343. Za izpolnjevanje vprašalnika je bilo namenjenih 

15 min, tako so imeli učenci za oboje skupaj na voljo 1 uro časa. Testiranje je potekalo 

tako, da so učenci odgovarjali na vprašanja z obkroževanjem številk v 5-stopenjski 

Likertovi lestvici, pri čemer je število 1 pomenilo nestrinjanje, število 5 pa popolno 

strinjanje.  Dosežene rezultate prikazujeta sliki 4.3 in 4.4.  

 

Na sliki 4.3 se opazi, da med obema razredoma skoraj ni sprememb pri odnosu do TiT. 

Drugače je pri povprečnih vrednostih posameznih kategorij glede na spol (slika 4.4). 

Dekleta imajo slabši odnos v vseh kategorijah. Do največjih razlik prihaja pri želji po 

šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu (PTI) ter pri TiT in spolu (TiTS). Najmanjši 

razliki pa sta na področjih zavedanja pomembnosti tehnike (KTiT) in pri težavnosti 

tehnike (TTiT). Zanimanje za tehniške poklice je nizko tako med dekleti kot fanti, 

gledano na srednjo vrednost (3) lestvice. Zanimivo, zaznan interes učencev za področje 

TiT in poznavanje posledic TiT je nadpovprečno (>3), gledano tako po razredu in spolu 

učencev. 
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Slika 4.3: Povprečne vrednosti posameznih kategorij (srednja vrednost lestvice 3) glede na razred, kjer 

pomeni PTI-odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, ZTiT-zanimanje za tehniko in tehnologijo, OTiT-

odpor do tehnike in tehnologije, TiTS-primernost tehnike in tehnologije po spolu, KTiT-konsekvence 

tehnike in tehnologije in TTiT-težavnost tehnike in tehnologije. 

 

 

Slika 4.4: Povprečne vrednosti posameznih kategorij (srednja vrednost lestvice 3) glede na spol, kjer 

pomeni PTI-odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, ZTiT-zanimanje za tehniko in tehnologijo, OTiT-

odpor do tehnike in tehnologije, TiTS-primernost tehnike in tehnologije po spolu, KTiT-konsekvence 

tehnike in tehnologije in TTiT-težavnost tehnike in tehnologije. 

 

Za ugotavljanje povezav med kategorijami odnosa učencev do TiT in njihovimi dosežki 

TP izvedemo večstransko regresijsko analizo, ki nam pokaže, kako neodvisne 

spremenljivke napovejo dosežke TP. 
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Vse ugotovljene statistično pomembne korelacije (P < 0,5) prikazujeta slika 4.5. Viden 

je obstoj pozitivnih in tudi negativnih povezav med odnosom do TiT in TP ter njihova 

moč korelacije. Statistično pomembno korelacijo prikazuje utež β ob predpostavki, da 

velja P < 0,05. Prikazuje razmerje med spremenljivkami in je v razponu od -1 do 1. β = 

0 ne predstavlja nobene povezave med spremenljivkami. Bolj se β bliža 1 ali -1, bolj 

razlika vrednosti ene spremenljivke korelira z razliko vrednosti druge spremenljivke 

[41]. 

  

Najmočnejša statistično pomembna korelacija (β = 0,22) obstaja med PTI in TP pri 

komponenti KRO. To pomeni, da večja kot je želja po šolanju/poklicu v tehniki in 

inženirstvu, večja je dosežena vrednost TP-KRO. Slednje predstavlja logično korelacijo, 

saj mora imeti učenec, ki želi postati inženir, dobro KRO. Statistično pomembna, a 

manj močna, je tudi korelacija med PTI in TP komponente zmožnosti. Posledica obstoja 

teh dveh korelacij, predvsem povezanosti želje in TP–KRO, je močna statistično 

pomembna korelacija (β = 0,18) med PTI in celotno TP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.5: Statistično pomembne povezave (P < 0,05) med odnosom učencev do TiT in celotno TP, TP-

znanje, TP-zmožnosti in TP-KROm, kjer pomeni PTI-odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, ZTiT-

zanimanje za tehniko in tehnologijo, OTiT-odpor do tehnike in tehnologije, TiTS-primernost tehnike in 

tehnologije po spolu, KTiT-konsekvence tehnike in tehnologije in TTiT-težavnost tehnike in tehnologije. 

 

Zanimiva sta obstoja statistično pomembnih (P < 0,059) korelacij med 

zainteresiranostjo do TiT (ZTiT) in med doseženo celotno TP ter med doseženo TP 
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znanje, saj gre za negativni korelaciji. Tako učenci, ki so bolj zainteresirani za TiT, 

dosegajo nižjo stopnjo TP. Ta korelacija je močnejša pri znanju, posledično pa obstaja 

pomembnost tudi pri celotni TP. Negativno korelacijo lahko razumemo, saj je veliko 

učencev s slabšim učnim uspehom in posledično slabšim znanjem pri TiT 

zainteresiranih za predmet TiT, ki je za slabše učence manj psihično naporen od 

matematike, slovenščine, tujih jezikov,... Obenem pa se bo verjetno kar nekaj teh 

učencev po osnovni šoli vpisalo na poklicne srednje šole tehniških smeri. 

 

Naslednji korelaciji sta logični in pričakovani, ne spadata pa med najmočnejše. Gre za 

statistično pomembni negativni korelaciji med OTiT in celotno TP ter med OTiT in TP 

– zmožnosti. Pomenita pa, da večja kot je TP (celotna in komponenta zmožnosti), 

manjši je odpor do TiT. 

 

Pri področju konsekvence TiT (zavedanje pomembnosti tehnike (KTiT)) obstajata dve 

podobni statistično pomembni korelaciji kot pri OTiT, le da sta močnejši in pozitivni. 

Tako imamo močnejšo korelacijo z β = 0,15 med KTiT in TP – zmožnosti ter šibkejšo 

med KTiT in celotno TP (β = 0,13). 

 

Področje, ki govori o težavnosti TiT (TTiT) oziroma o tem, ali misliš, da sta tehnika in 

inženirstvo za pametne ter talentirane, ima dve negativni statistično pomembni 

korelaciji. TTiT je v šibki povezanosti (β = - 0,10) s TP pri komponenti znanje in v 

rahlo močnejši povezanosti (β = - 0,10) pri celotni TP. Zaključek tega je, da učenci, ki 

pogosteje razmišljajo o tem, da je TiT samo za pametne in talentirane, dosegajo slabšo 

stopnjo celotne TP. Podobno je za TP pri znanju. 

 

Edino področje, ki ni v nobeni statistično pomembni korelaciji, je področje TiT in spol 

(TiTS).  
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5. DISKUSIJA 

 

 

V tem poglavju bomo predstavili, kašni so odgovori na zastavljene posamezne cilje in 

raziskovalna vprašanja ter opisali, kako smo do njih prišli. 

 

C 1: Predstavitev tehnološke pismenosti 

V 2. poglavju je predstavljena TP, zgodovina TP, njena pomembnost in njene tri 

dimenzije (znanje, zmožnosti, KRO). Za vsako dimenzijo so podane značilnosti TP 

osebe. Poglavje 2.2 pa opisuje razvijanje TP pri učencih, kjer veliko vlogo igra učitelj v 

TI. 

 

C 2: Predstavitev standardov tehnološke pismenosti (STP) za drugo triado OŠ 

Poglavje 2.3 opisuje razvoj STP in razrede le-teh, ki so podrobneje opisani. V poglavju 

2.3.1 pa so prestavljeni STP, njihova oblika in njihovi MPP za drugo triado osnovne 

šole (K 3 - 5). Podan je en primer, ostali STP pa so v prilogi. 

 

C 3: Ugotovitev elementov TP v učnih načrtih pri predmetu naravoslovje in 

tehnika v 4. in 5. razredu ter pri predmetu tehnika in tehnologija v 6. razredu 

Poglavje 2.3.3 opisuje porazdelitev SZ za predmeta naravoslovje in tehnika (4. in 5. 

razred) ter tehnika in tehnologija (6. razred). Vsi SZ so zapisani v prilogah. Ob tem so s 

preglednicama in opisoma prikazane povezave med MPP in SZ za oba predmeta (za 

vsakega posebej). Ugotovljene so pomanjkljivosti glede pokritosti določenih področij v 

naših učnih načrtih. S tem poglavjem smo uresničili zastavljeni cilj, hkrati pa smo s 

poglavjem 2.3.2 predstavili tudi zgodovino tehniškega izobraževanja. 

 

C 4: Izdelava testne baterije za merjenje TP na podlagi STP   

Realizacija cilja je v poglavju 3.3.1. Končna testna baterija, ki ima 174 postavk, je v 

prilogi 9.5, sama določitev testne baterije po več zaporednih fazah pa je opisana v 

omenjenem poglavju. Upoštevana so bila procesna pravila, ki so opisana v prilogi 9.4. 
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C 5: Določitev testne pole za izvedbo merjenja TP 

Cilj smo realizirali s poglavjema 3.3.2 in 3.3.3. Sestavljene so bile tri različne testne 

pole, med njimi pa je bila izbrana najboljša. Vse pole imajo 35 TPO, tako je v polah 11 

postavk znanja, 12 zmožnosti in 12 KRO. Postavke so bile izbrane naključno, za kar 

smo uporabili sistem izbire enostavnega vzorčenja pri slučajnem vzorčenju. Izbrana je 

bila najbolj zanesljiva in veljavna testna pola 2, ki je v prilogi 9.9. 

 

C 6: Meritev TP in analiza rezultatov v 5. in 6. razredu OŠ  

Merjenje TP je potekalo v mesecu marcu in aprilu na štirih osnovnih šolah po več 

regijah v Sloveniji (OŠ Ivana Groharja – Škofja Loka, OŠ Metlika, OŠ Šmartno - 

Šmartno pri Litiji, OŠ Ivana Skvarče – Zagorje ob Savi). Vsi učenci in učenke so 

reševali isto testno polo s 35-imi TPO. V raziskavo je bilo zajetih 175 učencev 5. 

razreda in 168 učencev 6. razreda, ki so imeli za reševanje na voljo 45 min. Izmerili 

smo celotno TP, ki znaša  �̅�  = 35,7 %, TP po posameznih komponentah pa pada z 

višjimi kognitivnimi stopnjami. Tako je TP – znanje �̅�  = 57,8 %, TP – zmožnosti �̅�  = 

32,9 % in TP – KRO �̅�  = 18,5 %. 

 

Hkrati smo iskali razlike med posameznima razredoma v TP, ki je v 5. razredu manjša 

za 4,5 %, in vpliv spola na TP (5. razred: �̅� = 33,5 %, 6. razred: �̅�  = 38,0 %). 

 

Natančnejše analize in preglednice so v poglavju 4. 

 

C 7: Preverjanje odnosa do vsebin TiT pri učencih 5. in 6. razreda  

Cilj smo realizirali s poglavjem 4.5. Z vprašalnikom Tehnika in jaz smo s pomočjo 5-

stopenjske Likertove lestvice ugotovili odnos učencev do TiT. Najboljši rezultat se je 

pokazal pri zavedanju pomembnosti TiT in pri prepričanju o boljših sposobnostih fantov 

za TiT (v primerjavi z dekleti). V odnosu do TiT prihaja do minimalnih razlik med 

obema razredoma. Drugače je pri iskanih razlikah glede na spol. Opazijo se spremembe, 

in sicer imajo dekleta slabši odnos do TiT v vseh posameznih merjenih kategorijah. 

Največji razliki sta pri želji po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu (PTI) ter pri TiT 

in spolu (TiTS), zelo majhni pa razliki na področjih zavedanja pomembnosti TiT 

(KTiT) in težavnosti tehnike (TTiT).  
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RV 1: Kakšna je tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda OŠ? 

Z analizo rešenih končnih testnih smo ugotovili TP, ki je �̅� = 35,7 %. Ob tem smo merili 

tudi TP po posameznih komponentah: TP – znanje �̅�  = 57,8 %, TP – zmožnosti �̅�  = 

32,9 % in TP – KRO �̅�  = 18,5 %.  

 

Pri primerjavi STP in SZ slovenskih UN TI (poglavje 2.3.3) smo ugotovili, da nekaterih 

področij, zajetih v STP, ne najdemo v UN NT in v UN TiT oz. so zajeta v premajhnem 

obsegu (vloga družbe pri razvoju in uporabi tehnologije, medicinska TiT, kmetijstvo in 

njegove biotehnologije). Slednja ugotovitev zagotovo spada med vzroke dokaj nizke TP 

pri učencih in učenkah. 

 

Stopnja TP po posameznih komponentah prikazuje nizke izmerjene vrednosti pri 

komponentah zmožnosti in KRO v primerjavi s komponento znanje. To pa pomeni, da 

so učenci 5. in 6. razreda premalo vključeni v raziskovanje in reševanje kompleksnih 

tehnoloških primerov, ki so povezani z življenjskimi izkušnjami. Takšno aktivno učenje 

pripomore k razvoju TP, saj poleg znanja izboljšuje tudi zmožnosti in KRO. 

Spodbujanje višjih miselnih procesov pa hkrati omogoča učenje, ki temelji na 

projektnem delu, saj tam učenci načrtujejo, projektirajo in oblikujejo. 

 

RV 2: Kakšne so razlike v TP med učenci 5. in 6. razredov OŠ? 

Na vprašanje smo odgovorili v poglavju 4.3. Učenci 5. razredov dosegajo 33,5 % TP, 

kar je za 4,5 % slabše od vrstnikov iz 6. razreda (�̅� = 38,0 %). Pri posameznih 

komponentah TP znanje in zmožnosti prihaja do minimalnih razlik, saj sta razliki 

manjši od 4 %. TP–znanje je v 5. razredu �̅�  = 56,4 %, v 6. razredu pa �̅�  = 58,5 %, 

medtem ko je TP–zmožnosti v 5. razredu �̅� = 31,1 % in v 6. razredu �̅� = 34,8 %. Večja 

razlika je pri komponenti KRO (5. razred �̅� = 14,8 %, 6. razred  �̅� = 58,5 %), kar 

potrdimo s T-testom. S slednjim smo iskali statistično pomembne razlike. Te nam 

prikazuje Cohenov d indeks. Z njim ugotovimo majhen do zmeren učinek pri celotni TP 

(Cohen d = 0,32) in zmeren učinek pri TP komponente KRO (Cohen d = 0,51).  

  

V UN 6. razreda je več načrtovanja, projektiranja in oblikovanja kot v UN 5. razreda, 

kar spodbuja razvoj KRO. Učenci v 6. razredu izdelujejo izdelke iz papirja in lesa, kjer 

se prvič srečajo z aktivnim delom v delavnici. To učencem daje motivacijo, z 
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reševanjem tehnoloških težav pa pozitivno vplivajo na razvijanje višjih miselnih 

procesov. Posledica tega je obstoj statistično pomembne razlike pri komponenti KRO, 

na kar pa vpliva tudi razvoj stopnje učenca, ki je v 6. razredu na višji stopnji kot v 5. 

razredu. 

 

RV 3: Ali obstajajo razlike med spoloma v TP, in če so, kakšna je ta razlika? 

Odgovor na zastavljeno vprašanje je v poglavju 4.4. Analizirali smo vpliv spola na 

doseženo TP. Razlika med doseženimi TP je 2,5 %. Dekleta so dosegla �̅�  = 34,5 %, 

fantje pa �̅� = 37,0 %. Podobno kot pri razlikah med posameznima razredoma, smo tudi 

tukaj iskali razlike v posameznih komponentah. Do malenkost večje razlike pride le pri 

KRO, kjer so dekleta imela �̅�  = 16,1 %, fantje pa �̅�  = 20,7 %. To potrdi tudi T-test, ki 

pokaže obstoj statistično pomembnih razlik le pri TP–KRO. Učinek je šibek do zmeren, 

saj je Cohen indeks d = 0,31. 

 

RV 4: Ali obstajajo povezave med odnosom učencev do tehnike in tehnologije in 

izmerjeno TP, in če obstajajo, kakšne so? 

Na vprašanje odgovorimo s poglavjem 4.5. Z večstransko regresijo smo iskali povezave 

med odnosom do TiT in med doseženo TP. Ugotovili smo kar nekaj statistično 

pomembnih pozitivnih in negativnih povezav. Slednje nam prikazuje slika 4.5. Najbolj 

statistično pomembna povezava je med PTI (želja po šolanju/poklicu v tehniki in 

inženirstvu) in TP – KRO. Pomeni pa, da večja kot je TP – KRO, večje je zanimanje za 

šolanje/poklic v tehniki. Najmočnejšo negativno korelacijo (β = - 0,17) pa predstavlja 

povezave ZTiT in TP-znanje. Edino področje, ki ni v nobeni statistično pomembni 

povezavi, je področje TiT in spola (TiTS). S slednjim smo tudi potrdili študijo Wolters 

[26], ki trdi, da se učenci v 5. in 6. razredu še ne zavedajo v celoti pojma in področja 

tehnike in tehnologije. Kot drugo pomembno dejstvo so ciljne vsebine TiT, ki so 

definirane in določene z našimi učnimi načrti Naravoslovje in tehnika za 4. in 5 razred 

ter TiT za 6. razred OŠ (2.3.3). Vsebine v primerjavi s STP (poglavje 2.3.1) omejeno 

predstavijo celoto TiT (tehnološke kategorije in nižji kognitivni nivo učnih ciljev), zato 

je verjetno tudi percepcija med učenci in učenkami glede primernosti tehnologij po 

spolu podobna. Tisti učenci in učenke, ki so bili menja, da je tehnika in inženirstvo bolj 

primerna za fante, niso bili uspešnejši v TP od učencev, ki so mnenja, da je tehnika in 

inženirstvo primerna za vse. Verjetno gre za kognitivno manj zmožne učence in učenke.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

V diplomskem delu smo predstavili TP, o kateri se v slovenskih šolah premalo govori. 

Z merjenjem TP v 5. in 6. razredu, ki je nadgradnja preizkušene in uveljavljene metode 

merjenja(1), smo predstavili celotno TP, ki je primerljiva z že izmerjeno TP na koncu 

prve in tretje triade. Za to merjenje smo izdelali testno baterijo, na podlagi tega pa smo 

izdelali pilotne teste in določili končni test. Ob tem smo izmerili TP po posameznih 

komponentah, kjer nismo prejeli presenetljivih rezultatov, saj stopnja TP pada z višjimi 

kognitivnimi ravnmi. Analizirali smo razlike med obema razredoma in med obema 

spoloma. Pričakovano so malenkost boljši učenci v 6. razredu, do občutljivih statistično 

pomembnih razlik (P < 0,05) pa prihaja predvsem pri TP komponente KRO. Podobno 

velja tudi pri spolu, kjer so prav tako ugotovljene razlike pri TP – KRO. Hkrati z 

merjenjem smo dali v reševanje vprašalnik Tehnika in jaz, s katerim smo v obeh 

razredih ugotovili odnos učencev na TiT. S tem smo dosegli dva glavna namena 

diplomskega dela, saj smo z anketnim vprašalnikom in testom TP po predvideni 

metodologiji odgovorili na vsa raziskovalna vprašanja in zastavljene cilje. 

 

Raziskava pokaže določene pomanjkljivosti TI, ki ima močan vpliv na poklicno 

orientacijo v tehniki in inženirstvu. Področje TiT je učencem, ki so bili vključeni v našo 

raziskavo, nezadostno predstavljeno in si še ne morejo ustvariti pravega odnosa do TiT. 

To nam kažejo tudi rezultati večstranske regresijske analize, katere moramo jemati s 

previdnostjo pri sami razlagi.  Glede na razvoj, pomen in uporabo TiT v današnjem 

svetu, bi morali TI posvetiti večjo veljavo in večjo vključenost vsebin TiT v učni načrt, 

tako po vertikali šolanja kot tudi na višjih taksonomskih stopnjah kognitivnega znanja. 

Pri izvedbi testiranja in ob analiziranju vprašalnika Tehnika in jaz se pri določenih 

učencih (zlasti učenkah) kaže odpor do TiT. V TI bi moralo biti več realnih primerov in 

primerov reševanja problemov, kar ne samo, da popravi vzdušje v tehniških učilnicah 

ali delavnicah temveč tudi omogoča razvijanje komponent TP zmožnosti in KRO. S tem 

se dviguje motivacija, z reševanjem v skupini se krepi sodelovanje, z uspehom pa se 

krepi samozavest, učinkovitost kot tudi procesi samoregulacije nujni za razvoj KRO. Ob 

tem se učenci srečujejo z materiali, izboljšujejo se ročne spretnosti, spoznavajo orodja, 

stroje in naprave, hkrati pa izdelujejo oziroma rešujejo nekaj, kar jim je blizu. Krepi se 
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logika tehniškega mišljenja in razvija se mišljenje višjega reda, to pa ima za posledico 

izboljšanje stopnje celotne TP in tudi TP po posameznih komponentah.  

 

Analize v diplomskem delu bi lahko vplivale na TI. V raziskavo je bilo vključenih 343 

učencev in učenk, rezultati pa dajejo določeno ugotovitve, ki se jih ne sme spregledati, 

zlasti pri pogledu na TP. S tem namenom bi bilo testiranje smiselno razširiti na večjo 

populacijo in na vse slovenske regije, da bi dobili še bolj verodostojne podatke o TP in 

o pogledu oziroma mnenju glede TiT. Poleg tega bi bilo pametno testirati vse generacije 

v celotnem obdobju šolanja v osnovni šoli. Testiranje bi lahko opravljali ob koncu 

vsake triade. Večkratno testiranje metode naredi metod še bolj občutljivo in natančno za 

merjenje. Izdelani sta bili že metodi za prvo in tretjo triado, z diplomskim delom pa je 

bila izdelana še zadnja manjkajoča metoda za merjenje TP v drugi triadi. S tem bi 

opazovali napredek/nazadovanje posameznega učenca ali skupine skozi proces šolanja 

Po večletnih testiranjih različnih generacij pa bi dobili podatke, ali se stanje na področju 

TI izboljšuje, stagnira ali slabša. Takšni rezultati bi predstavljali osnovno informacijo za 

načrtovalce pouka, saj bi prejeli podatke o tem, ali je potrebno pouk TiT izboljšati, in o 

tem, kako to storiti. Na koncu pa se TB lahko uporablja tudi za merjenje TP oz. kot 

pomoč pri ocenjevanju znanja tehniških vsebin pri pouku. 
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9 PRILOGE 

 

 

9.1 Standardi tehnološke pismenosti 

 

Kategorija 1: NARAVA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

 

STP 1:Značilnosti in obseg tehnologije  

Vsebuje 3 MPP: C – E. Da učenci v 4. – 6. razredu razumejo obseg tehnike in 

tehnologije, se morajo naučiti: 

MPP 1 (1. 1. C): Stvari, ki jih najdemo v naravi, se razlikujejo od stvari, ki jih človek 

proizvede in uporablja. 

MPP 2 (1. 1. D): Orodja, materiali in spretnosti se uporabljajo, da se naredijo stvari in 

se izvršijo naloge. 

MPP 3 (1. 1. E): Ustvarjalno razmišljanje, ekonomski in kulturni vpliv oblikujejo 

tehnološki razvoj. 

 

STP 2: Učenci bodo razvili razumevanje o ključnih konceptih tehnologije. 

Vsebuje 7 MPP: F – L. Za prepoznavo temeljnih konceptov in pojmov tehnike in 

tehnologije se morajo učenci naučiti: 

MPP 4 (1. 2. F): Podsistem je sistem, ki deluje kot del drugega sistema.   

MPP 5 (1. 2. G): Sistem ne deluje načrtovano, če manjkajo njegovi posamezni deli.  

MPP 6 (1. 2. H): Za opravljeno delo potrebujemo sredstva in stvari kot so orodja in 

stroji, materiali, informacije, energija, ljudje, kapital in čas. 

MPP 7 (1. 2. I): Orodja se v tehnologiji uporabljajo za oblikovanje, izdelavo, uporabo in 

ocenjevanje. 

MPP 8 (1. 2. J): Materiali imajo številne različne lastnosti. 

MPP 9 (1. 2. K): Orodja in stroji razširjajo človekove sposobnosti v gospodarstvu, 

dviganju, prevozu, pritrjevanju, ločevanju, računalništvu. 

MPP 10 (1. 2. L): Pri oblikovanju in izdelavi stvari ali sistema so zahtevane meje. 

 

 



II 

 

STP 3: Učenci bodo razvili razumevanje o razmerjih med različnimi tehnologijami in 

med tehnologijami v povezavi z drugimi področji. 

Vsebuje 2 MPP: B – C. Za presojo razmerij med tehnologijami, kakor tudi razmerja z 

drugimi področji učenja, se morajo učenci naučiti: 

MPP 11 (1. 3. B): Tehnologije se pogosto združujejo oz. povezujejo. 

MPP 12 (1. 3. C): Obstajajo različna razmerja med tehnologijo in drugimi področji 

izobraževanja. 

 

KATEGORIJA 2: TEHNIKA IN DRUŽBA 

 

STP 4: Učenci bodo razvili razumevanje o kulturnih, družbenih, ekonomskih in 

političnih vplivih v tehnologiji. 

Vsebuje 2 MPP: B - C. Da prepoznajo spremembe v družbi, katere povzroča uporaba 

tehnologije, se morajo učenci naučiti: 

MPP 13 (2. 1. B): Pri uporabi tehnologije lahko dosežemo dobre ali slabe rezultate. 

MPP 14 (2. 1. C): Pri uporabi tehnologije so lahko nenamerne posledice. 

 

STP 5: Učenci bodo razvili razumevanje o učinkih tehnologije na okolje. 

Vsebuje 2 MPP: B – C. Da učenci zaznajo učinke tehnologije na okolje, se morajo 

naučiti: 

MPP 15 (2. 2. B): Odpadki se morajo ustrezno reciklirati ali odstraniti za preprečevanje 

nepotrebnih posledic v okolju. 

MPP 16 (2. 2. C): Uporaba tehnologije ima pozitivne ali negativne učinke na okolje. 

 

STP 6: Učenci bodo razvili razumevanje o vlogi družbe pri razvoju in uporabi 

tehnologije. 

Vsebuje 2 MPP: B – C. Da se zavedajo vpliva družbe na tehniko in tehnologijo, se 

morajo učenci v 4. – 6. razredu naučiti: 

MPP 17 (2. 3. B): Zaradi človeških želja po spremembah so se razvile nove tehnologije, 

stare pa so se spremenile ali izpopolnile. 

MPP 18 (2. 3. C): Posamezniki, družine, skupnosti in gospodarske družbe lahko 

pospešijo ali omejijo razvoj tehnologije. 

 

STP 7: Učenci bodo razvili razumevanje o vplivu tehnologije na zgodovino. 



III 

 

Vsebuje 1 MPP: B.  Da se zavedajo zgodovine tehnologije, se morajo učenci naučiti: 

MPP 19 (2. 4. B): Ljudje so uporabljali orodja za zagotavljanje hrane in oblačil ter za 

zaščito. 

 

KATEGORIJA 3: OBLIKOVANJE IN PROJEKTIRANJE 

 

STP 8: Učenci bodo razvili razumevanje o atributih oblikovanja in projektiranja. 

Vsebuje 2 MPP: C- D. Da učenci razumejo atribute oblikovanja in projektiranja, se 

morajo naučiti: 

MPP 20 (3. 1. C): Proces oblikovanja in projektiranja je namenska metoda za praktične 

rešitve odpravljanja težav. 

MPP 21 (3. 1. D): Zahteve pri oblikovanju in projektiranju vključujejo določene 

dejavnike, kamor spadajo želeni elementi in želene funkcije proizvoda ali sistema, ali pa 

omejitve pri danem oblikovanju. 

 

STP 9: Učenci bodo razvili razumevanje o inženirskem oblikovanju in projektiranju. 

Vsebuje 3 MPP: C – E. Za razumevanje inženirskega oblikovanja in projektiranja se 

morajo učenci naučiti: 

MPP 22 (3. 2. C): Inženirski proces oblikovanja in projektiranja vključuje določitev 

problema, zbiranje idej, izbor rešitev, testiranje rešitev, izdelavo, vrednotenje in 

predstavitev rezultatov. 

MPP 23 (3. 2. D): Pri oblikovanju je pomembna ustvarjalnost in upoštevanje vseh idej. 

MPP 24 (3. 2. E): Modeli se uporabljajo za komunikacijo, za testiranje oblikovalskih 

idej in postopkov. 

 

STP 10: Učenci bodo razvili razumevanje o vlogi diagnosticiranja in odpravljanja 

tehničnih in tehnoloških težav, raziskav in razvoja, izumov in inovacij, raziskovanja 

(eksperimentiranja) pri reševanju problemov. 

Vsebuje 3 MPP: C – E. Da so učenci v 4. – 6. razredu sposobni razumeti drugačne 

pristope k reševanju problemov, se morajo naučiti: 

MPP 25 (3. 3. C): Odpravljanje težav je način ugotavljanja, zakaj nekaj ne deluje. 

MPP 26 (3. 3. D): Izum in inovacija sta načina, kako kreativno idejo udejanimo na 

resničnih stvareh. 



IV 

 

MPP 27 (3. 3. E): V znanosti je pogost proces eksperimentiranja, ki je uporabljen tudi 

za reševanje tehnoloških problemov. 

 

KATEGORIJA 4: ZMNOŽNOSTI ZA TEHNOLOŠKI SVET 

 

STP 11: Učenci bodo razvili razumevanje o izvedbi načrtovalnih postopkov 

(projektiranje in oblikovanje). 

Vsebuje 4 MPP: D – G. Kot del učenja, kako uporabiti načrtovalne procese, mora biti 

učenec v 4. – 6. razredu sposoben: 

MPP 28 (4. 1. D): Prepoznavanje in zbiranje informacij o vsakdanjih problemih, ki jih 

lahko rešimo s tehnologijo ter ustvarjanje idej in zahtev za reševanje problema. 

MPP 29 (4. 1. E): Proces izdelave vključuje predstavitev možnih rešitev v vizualni 

obliki,iz katerih kasneje izberemo najboljšo možno rešitev. 

MPP 30 (4. 1. F): Testiranje in ocenjevanje rešitev pri projektiranih in oblikovalnih 

problemih. 

MPP 31 (4. 1. G): Izboljšava projektiranih in oblikovalskih rešitev. 

 

STP 12: Učenci bodo razvili razumevanje o uporabi in vzdrževanju tehnoloških 

izdelkov in sistemov. 

Vsebuje 4 MPP: D – G.  Kot del učenja, kako uporabljati in ohraniti tehnološke 

proizvode in sisteme, mora biti učenec sposoben: 

MPP 32 (4. 2. D): Sledenje korakov v navodilih za montažo. 

MPP 33 (4. 2. E): Pravilna izbira in varna uporaba orodja, stroja ali sistema za posebne 

namene (naloge). 

MPP 34 (4. 2. F): Uporaba računalnika za dostop do informacij in za organiziranje 

podatkov. 

MPP 35 (4. 2. G): Uporaba običajnih simbolov pri komunikaciji o pomembnih zamislih. 

 

STP 13: Učenci bodo razvili razumevanje o ocenjevanju vpliva proizvodov in sistemov. 

Vsebuje 3 MPP: C – E. Kot del učenja, kako oceniti vpliv izdelkov in sistemov, mora 

biti učenec v starostnem obdobju 10 – 12 let biti sposoben: 

MPP 36 (4. 3. C): Primerjanje in razvrščanje zbranih podatkov, da bi opredelili vzorce. 

MPP 37 (4. 3. D): Raziskovanje in ocenjevanje vpliva posebne tehnologije na družbo in 

okolje. 
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MPP 38 (4. 3. E): Preučevanje in odločanje o smiselnosti uporabe določenega proizvoda 

ali sistema. 

 

Kategorija 5: SVET OBLIKOVANJA IN PROJEKTIRANJA 

 

STP 14: Učenci bodo razvili razumevanje o medicinski tehniki in tehnologiji. 

Vsebuje 3 MPP: D – F. Da so učenci v 4. – 6. razredu zmožni izbirati, uporabljati in 

razumeti medicinske tehnologije, se morajo naučiti: 

MPP 39 (5. 1. D): Cepiva so v razvitih državah narejena za zaščito pred širjenjem 

bolezni ali pa so namenjena za lajšanje simptomov ter ustavljanje določenih tipov 

bolezni. 

MPP 40 (5. 1. E): Tehnološki napredek je omogočil izdelavo novih delov telesa, 

njihovo popravilo ali zamenjavo in zagotovil napredek ter izdelavo naprav za 

mobilnost. 

MPP 41 (5. 1. F): Oblikovanih je bilo veliko orodij in pripomočkov za uporabo v 

zdravstvu ter za zagotavljanje varnega okolja. 

 

STP 15: Učenci bodo razvili razumevanje o kmetijstvu in z njim povezanimi 

biotehnologijami. 

Vsebuje 3 MPP: C – E. Za izbiro, uporabo in razumevanje kmetijskih in z njimi 

povezanimi biotehnologijami, se  morajo učenci naučiti: 

MPP 42 (5. 2. C): Človek je v svojem okolju ustvaril umetne ekosisteme. Delujejo kot 

celota in so sestavljeni iz ljudi, rastlin in živali. 

MPP 43 (5. 2. D): Večino kmetijskih odpadkov je mogoče reciklirati. 

MPP 44 (5. 2. E): Različni procesi v kmetijstvu zahtevajo za njihovo izpeljavo različne 

postopke, orodja in sisteme. 

 

STP 16: Učenci bodo razvili razumevanje o energiji in energetski tehnologiji. 

Vsebuje 2 MPP: C – D. Za izbiro, uporabo in razumevanje energetike in električne 

energije, se  morajo učenci naučiti: 

MPP 45 (5. 3. C): Energijo pridobivamo v različnih oblikah. 

MPP 46 (5. 3. D): Orodja, stroji, naprave in sistemi za svoje delovanje potrebujejo 

energijo. 
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STP 17: Učenci bodo razvili razumevanje o informacijski in komunikacijski 

tehnologiji. 

Vsebuje 4 MPP: D – G. Da učenci lahko izbirajo, uporabljajo in razumejo informacijsko 

in komunikacijsko tehnologijo, se morajo v obdobju 10 do 12 let naučiti: 

MPP 47 (5. 4. D): Obdelava podatkov med uporabo tehnologije lahko pomaga pri 

človeških odločitvah in reševanju problemov. 

MPP 48 (5. 4. E): Informacije lahko pridobimo in jih pošiljamo preko različnih 

tehnoloških virov, vključno s tiskanimi in elektronskimi mediji. 

MPP 49 (5. 4. F): Komunikacijska tehnologija je prenos sporočil med ljudmi in/ali stroji 

na razdalji z uporabo tehnologije. 

MPP 50 (5. 4. G): Črke, znaki in ikone so simboli, ki predstavljajo ideje, 

količine,elemente in operacije. 

 

STP 18: Učenci bodo razvili razumevanje o transportni tehnologiji. 

Vsebuje 2 MPP: D – E.  Za izbiro, uporabo in razumevanje tehnologije transporta, se 

morajo učenci naučiti: 

MPP 51 (5. 5. D): Transport omogoča prevoz ljudi in blaga iz kraja v kraj. 

MPP 52 (5. 5. E): Prometni sistemi lahko izgubijo na učinkovitosti, kadar en del manjka 

ali ne deluje pravilno oziroma kadar podsistem ne deluje. 

 

STP 19: Učenci bodo razvili razumevanje o proizvodni tehnologiji. 

Vsebuje 3 MPP: C – E. Da bi bili učenci zmožni izbirati, uporabljati in razumevanja 

proizvodnih tehnologij,  se morajo naučiti: 

MPP 53 (5. 6. C): Sistemi za obdelavo pretvorijo naravne materiale v izdelke. 

MPP 54 (5. 6. D): Proizvodni proces vključuje oblikovanje izdelkov, zbiranje sredstev, 

uporabo orodij, obrazec, združevanje materialov. 

MPP 55 (5. 6. E): Proizvodnja podjetja obstaja zaradi porabe blaga. 

 

STP 20: Učenci bodo razvili razumevanje o gradbeni tehnologiji. 

Vsebuje 3 MPP: C – E. Za izbiro, uporabo in razumevanje gradbenih tehnologij, se 

morajo učenci v starosti 10 do 12 let naučiti: 

MPP 56 (5. 7. C): Sodobne skupnosti običajno načrtujejo v skladu s smernicami. 

MPP 57 (5. 7. D): Strukture je treba ohraniti. 

MPP 58 (5. 7. E): Mnogi sistemi so uporabljeni v stavbah. 
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9.2 Standardi znanja NT 

 

SNOVI 

Učenec:  

1. zna opredeliti lastnosti snovi in jih razvrstiti glede na njihove lastnosti 

(gnetljivosti, stisljivosti, trdoti idr.), 

2. zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave, 

3. pozna lastnosti magnetov (privlačnost, odbojnost), 

4. ve, da nekatere snovi (kovine) prevajajo električni tok, nekatere pa ne, 

5. zna razložiti na primerih pomen praktične uporabnosti električnega toka in 

magnetov, 

6. ve, da se pri segrevanju in ohlajanju lastnosti snovi spreminjajo, 

7. pozna pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in zna ustrezno ravnati z 

njimi, 

8. zna razložiti posledice neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi, 

9. pozna pomen ločenega zbiranja odpadkov in nevarnost divjih odlagališč, 

10. zna zgraditi model preproste stavbe iz sestavljank in različnih gradiv in ob tem 

varno uporabljati orodja, 

11. zna skicirati preproste predmete in brati preproste načrte, 

12. ve, da se snovi, glede na njihove lastnosti, shranjujejo in prevažajo v različnih 

posodah, 

13. pozna agregatna stanja vode ter njihove lastnosti, 

14. pozna, poimenuje in opiše procese pri kroženju vode v naravi, 

15. pozna pomen vode za živa bitja in razloži posledice omejenosti vodnih zalog, 

16. pozna nastanek in sestavo prsti, 

17. ve, katere lastnosti prsti so pomembne za rast in razvoj rastlin, 

18. opiše sestavo in razloži pomen zraka, 

19. našteje nekaj ukrepov za čistejši zrak, 

20. zna raziskati nekatere onesnaževalce v zraku (trdni delci), 

21. zna utemeljiti posledice onesnaženosti zraka na zdravje, 

22. zna raziskati (npr. z anketo) odnos ljudi do onesnaževanja vode, prsti in zraka ter 

vrednotiti pridobljene rezultate. 
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SILE IN GIBANJA 

Učenec: 

23. pozna vzroke za gibanje teles, 

24. zna izdelati in preizkušati model vozička ter predlagati izboljšave, 

25. pozna in poimenuje sestavne dele kolesa in obvezno opremo, 

26. ravna se v prometu kot kolesar in pešec, skladno s predpisi in upošteva razmere 

na cestišču, 

27. zna razložiti, kaj je pomembno za prometno varnost in zakaj, 

28. zna izdelati model gugalnice in ga preizkušati, 

29. zna izdelati model jermenskega gonila in pojasniti njegovo delovanje, 

30. zna našteti možnosti uporabe jermenskega gonila in predlagati izboljšave 

naprave, 

31. opiše spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje okoli svoje osi (dan, noč, 

mrak, senca), 

32. zna utemeljiti spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje, 

33. ve, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči, 

34. pozna vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence. 

 

POJAVI 

Učenec: 

35. ve, da je cevje centralnega ogrevanja sklenjeno, da voda v njem kroži in prenaša 

toploto oziroma energijo, 

36. pozna in razume delovanje centralnega ogrevanja, 

37. zna skicirati, oblikovati, graditi modele cevja in korit, 

38. zna sestaviti preprost električni krog z žarnico, ploščato baterijo in stikalom ter 

opiše delovanje, 

39. zna sestaviti električni krog in razloži pomen in delovanje posameznih sestavnih 

delov, 

40. pozna pomen pazljivega ravnanja z električnimi napravami, 

41. zna razložiti vzroke in posledice nesreč nepazljivega ravnanja z električnimi 

napravami, 

42. razloži na primeru, da tekočine tečejo zaradi višinske razlike ali razlike v tlaku, 

43. ve, kaj je temperatura, in zna uporabiti različne termometre, 
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44. zna razlikovati med temperaturo in toploto, 

45. ve, da se snovi (tla, voda, zrak) na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo, 

46. zna razložiti vpliv Sonca na vreme, 

47. zna pojasniti spremembe letnih časov z gibanjem Zemlje okoli Sonca. 

 

ČLOVEK 

Učenec: 

48. ve, da so ljudje in tudi vsa druga živa bitja zgrajena iz celic, 

49. opiše osnovno zgradbo in razume osnove delovanja človeškega telesa, 

50. zna pojasniti pomen in delovanje človeškega telesa, 

51. ve, da je večja podobnost med sorodniki kot med nesorodniki, 

52. zna spremljati in opisati spremembe v osebni rasti in razvoju, 

53. pozna pomen pestre in uravnotežene hrane za zdravje in rast ljudi, 

54. zna navesti konkretne primere, ki potrjujejo, da je odgovoren pri skrbi za svoje 

zdravje, 

55. spoštuje različnost med ljudmi in to pokaže s svojim ravnanjem. 

 

ŽIVA BITJA 

Učenec: 

56. ve, da živa bitja razvrščamo v skupine glede na skupne značilnosti, 

57. prepozna osnovne značilnosti nekaterih večjih skupin rastlin (npr. cvetnice, 

mahovi, praprotnice) in živali (nevretenčarji (polži, školjke, žuželke, pajki, 

kolobarniki) in vretenčarji (ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci)), 

58. pozna in poimenuje najpogostejše rastline, živali in glive v neposrednem okolju, 

59. zna razlikovati živa bitja po zunanji zgradbi, prehranjevanju in po življenjskem 

okolju, 

60. ve, da so živa bitja prilagojena okolju, v katerem živijo, 

61. ve, da v rastlinah nastaja hrana, medtem ko jo živali dobijo s prehranjevanjem iz 

okolja, 

62. zna sestaviti preproste prehranjevalnih verige in jih povezati v prehranjevalne 

splete, 

63. pozna pomen proizvajalcev, potrošnikov in razkrojevalcev, 

64. zna razložiti, kako v rastlinah nastaja hrana (fotosinteza), 

65. zna pojasniti pomen prehranjevalnih spletov za ravnovesje v naravi, 
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66. ve, da se voda in zrak nenehno izmenjujeta med živimi bitji in okoljem, 

67. se zaveda, da je človek odgovoren za trajnostni razvoj. 

 

NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI POSTOPKI IN SPRETNOSTI 

Učenec zna: 

68. natančno in sistematično zaznavati/opazovati s čim več čutili, 

69. meriti oziroma uporabljati merilne pripomočke (meter, tehtnica, termometer, 

merilni valj, manometer idr.), 

70. razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (npr. zaporedje dogodkov), 

71. delati z viri: informacije pridobiti, jih uporabiti in biti do njih kritičen, 

72. prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, 

figurni prikaz in črtični prikaz,) 

73. uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov, 

74. načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve in 

poročati, 

75. načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke ter predlagati izboljšave, 

76. uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva, umetne 

snovi, tanko pločevino, 

77. varno uporabljati orodja in pripomočke, 

78. skrbeti za urejenost delovnega prostora. 

 

9.3 Standardi znanja TiT za 6. razred 

 

Učenec: 

1. utemelji in upošteva pravila varnosti pri delu; 

2. opiše varnostno opremo v delavnici; 

3. opiše pravilno ravnanje na poti v šolo in utemelji pomen uporabe varnostne 

čelade pri vožnji s kolesom; 

4. poimenuje vrste papirnih gradiv, opiše njihove značilnosti in uporabo; 

5. utemelji uporabo papirnih gradiv v vsakdanjem življenju in za ustvarjanje 

izdelkov; 

6. s poskusom dokaže lastnosti papirja in plastnost papirnih gradiv; 

7. razloži vlogo posameznih sestavin papirja oziroma surovin in vlaken; 
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8. razlikuje med recikliranim in navadnim papirjem; 

9. razloži pomen ekološke neoporečne proizvodnje papirja; 

10. pojasni smisel zbiranja odpadnega papirja; 

11. razlikuje formate A in B ter utemelji vrednost in namen standardizacije formatov 

papirnih gradiv; 

12. razloži pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi, za transport in 

trženje iz vidika tržnih zakonitosti ter jo ovrednoti z ekološkega vidika; 

13. razstavi in razišče plašč embalažnega ovitka; 

14. razloži namen tehničnega komuniciranja; 

15. opredeli pravila skiciranja in kotiranja ravnega roba; 

16. nariše osnovne like s svinčnikom; 

17. načrtuje izdelavo predmeta iz papirnih gradiv in izdela šablono; 

18. preveri primernost lepila; 

19. varno in pravilno uporablja orodje; 

20. utemelji vlogo premazov za obstojnost konstrukcije in za videz izdelkov; 

21. prepozna različne vrste premazov in njihovo sestavo; 

22. preizkusi ustreznost izdelka; 

23. ovrednoti proces izdelave; 

24. opiše proces dela; 

25. oblikuje in skicira zamisel za izdelavo nosilne konstrukcije iz papirnih gradiv; 

26. preizkusi profile na trdnost in ovrednoti pomen trdnosti v gradnji; 

27. preoblikuje papir v profile in jih uporabi v konstrukciji; 

28. uporabi postopke obdelave papirja; 

29. ovrednoti proces izdelave; 

30. razčleni problem in poišče najustreznejšo rešitev za izdelavo preprostega 

funkcionalnega oziroma uporabnega predmeta iz lesa; 

31. razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih; 

32. razvršča polizdelke po njihovi uporabi; 

33. opiše pridobivanje lesa in oblike tehničnega lesa; 

34. utemelji prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi; 

35. razloži fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev; 

36. z gospodarskega in ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje; 

37. izbere primerne lesene polizdelke za izdelavo predmeta; 

38. ustrezno uporabi pripomočke, orodje in stroje za izdelavo predmeta; 
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39. na konkretnem stroju določi delovni ,prenosni in pogonski del; 

40. razloži namembnost lesnih premazov in utemelji prednost ekološko prijaznih 

premazov; 

41. preizkusi ustreznost izdelka; 

42. izračuna stroške izdelave predmeta, ovrednoti svoj prispevek; 

43. predstavi nova spoznanja in znanja; 

44. pozna tehnologije okolja in jih uporabi za izdelavo predmeta; 

45. poveže tehnologije okolja z naravnimi danostmi (kamen, les idr.); 

46. tehnično kulturo razume kot kulturo svojega naroda. 

 

9.4 Pravila za opredelitev TPO 

 

Procesna pravila 

 Upoštevati je treba starost udeleženih učencev preizkusa. Priporočeni čas 

testiranja je med 30 in 45 minut. Temu je bil prilagojen testni instrument in 

izbran čas na zgornji meji 45 minut. 

 Dovoliti je potrebno popravljanje in revizijo/pregled testnih postavk testiranega 

v času 5-10 minut. 

 Upoštevati je treba čas testiranja za posamezno postavko. Učenci v tej starosti 

podajo odgovor na vprašanje večstranske izbire v eni minuti. Pri določanju 

ustreznega števila testnih postavk se predlaga, da bi morali pri končnem testu 

uporabljati vsaj 10 in ne več kot 35 postavk. Optimalni test večstranske izbire 

vsebuje 20-25 testnih postavk. Pri uporabi manj kot 10 testnih postavk je treba 

narediti le poskusno presojo/oceno in te ocene preveriti še z drugimi sredstvi. 

Izberemo zgornjo predlagano mejo, da test vsebuje 35 testnih postavk, kjer 

dosežemo večjo pokritost MPP in zadostnost med izvedbo, tudi za počasnejše 

učence. 

 Upoštevati je potrebno zahtevano število odgovor na postavko, optimalno 

težavnost p izbirnega tipa postavk 0,5 < p < 0,6 ter omejen čas reševanja testa in 

vse skupaj uskladiti. S tem zmanjšamo uspešnost zaradi ugibanja in še vedno 

lahko izpeljemo test v načrtovanem času. 

 Za merjenje TP je priporočena metoda najpravilnejšega odgovora (pravilni 

odgovori in distraktorji, brez napačnega odgovora). 
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 Odgovore oblikujemo vertikalno. 

 Izogibamo se zavajajočim odgovorom, ki ne vodijo k pravilnim odgovoru. 

 Testne postavke morajo biti razumljive, čista slovnica, kratki in jedrnati stavki. 

 Ker testne postavke ne vsebujejo trivialno napačnega odgovora, najpravilnejši 

odgovor/kombinacijo točkujemo z 1, distraktorji = 0. 

 

Vsebinska pravila 

 Vsaka testna postavka mora biti zasnovana na učnem/izobraževalnem cilju. 

 Osrediniti se na posamezni problem, raje kot na več problemov hkrati. 

 Vsebina mora biti razumljiva starostnemu obdobju učenca. 

 Izogibamo se povezovanju problematike testnih postavk. Testna postavka mora 

biti neodvisna od drugih. 

 Izogibamo se zelo specifičnim področjem znanja, zmožnosti in KRO. 

 Izogibamo se šolskim primerom testne postavke. 

 Izogibamo se testnih postavk, katerih vsebina temelji samo na mnenjih. 

 Postavka mora meriti pomembne ali značajne vsebine, ne pa trivialnih. 

 

Pravila stebla (matična struktura) 

 Vsaka testna postavka vsebuje steblo in odgovore. 

 Postavke testa znanja vsebujejo dokončevanje stavka na koncu stebla, medtem 

ko lahko postavke testa zmožnosti in KRO dokončevanje matične strukture tudi 

na začetku ali sredini stebla. Mišljenje višjega reda testiramo tudi s postavkami, 

ki vključujejo prostor za dokončevanje stebla ali na začetku ali na sredini. 

 Smer stebla mora biti jasna in logična. 

 Izogibamo se pretiranemu besedičenju v jedru postavke. 

 Steblo mora biti besedno pozitivno naravnano. 

 Osrednja ideja/tema mora biti vključena v steblo, ne pa v odgovorih. 

 

Splošna pravila za razvoj odgovorov 

 Uporabiti čim več odgovorov na postavko, kolikor jih je izvedljivo v 

razpoložljivem času. 

 Odgovori si sledijo v logičnem ali številskem zaporedju. 

 Vsi odgovori so neodvisni in se ne podvajajo. 
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 Dolžina odgovora/-ov naj bo približno enaka. 

 Izogibamo se odgovorom, kot je npr. vse zgoraj našteto, nič od tega, ne vem…. 

 Odgovori besedno pozitivno naravnani. 

 Izogibamo se odgovorom, ki dajejo namig izkušenim testirancem pri reševanju, 

npr. položaj pravilnega odgovora na sredini, pravilni odgovor daljši/krajši kot 

drugi…. 

 Izogibamo se namigom, ki s pomočjo slovnično nepravilne gradnje odgovorov 

nakazujejo na odgovor. 

 Izogibamo se določljivk, kot sta nikoli in vedno. 

 

Pravilo ključnega odgovora 

 Pravilni odgovor mora biti na različnih lokacijah v testnih postavkah 

enakomerno po vseh pozicijah. 

 Prepričamo se, da je le eden najpravilnejši odgovor. 

 

Pravilo razvoja distraktorjev 

 Uporabimo verjetne in logične distraktorje. 

 V vsebino distraktorja vključimo znane/pogoste napake (napačna razumevanja) 

učencev. 

 Izogibajmo se tehnično oblikovanih distraktorjev. 

 Uporabimo znane, vendar nepravilne fraze za distraktorje. 

 Uporabimo pravilne izjave, ki ne odgovorijo pravilno na postavko. 

 Izogibamo se odgovorom, ki zahtevajo/sprožajo vživljanje (smeh, žalost…). 

 

9.5 Testna Baterija 

 

KATEGORIJA 1: NARAVA TEHNOLOGIJE 

STP 1: Učenci bodo razvili razumevanje značilnosti in obsega tehnologije. 

 

MPP 1 (1. 1. C): Stvari, ki jih najdemo v naravi, se razlikujejo od stvari, ki jih človek 

proizvede in uporablja. 
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1.1 Železovo rudo, ki jo najdemo v naravi, z različnimi kemijskimi   postopki in 

primesmi pretvorijo v uporabno kovino. Iz slednje nato naredijo izdelek na sliki. S 

katerim postopkom? 

 

A. Sestavljanje. 

B. Površinska obdelava. 

C. Litje. 

D. Segrevanje.  

 

1.2 Sošolca sta ročno oblikovala plastelin iz dveh popolnoma enakih kosov. Miha je 

naredil valj, Filip pa kroglo. Kregata se, kateri predmet ima večjo prostornino. 

Zato bosta prostornino izmerila s pomočjo ______________in ugotovila 

_____________. 

 

A. Tehtnice / Da ima Filipova krogla večjo prostornino. 

B. Tehtnice / Da ima Mihov valj večjo prostornino. 

C. Vode v merilni posodi / Da ima Filipova krogla večjo prostornino. 

D. Vode v merilni posodi / Da ima Mihov valj večjo prostornino. 

E. Vode v merilni posodi / Da sta prostornini enaki. 

 

1.3 Papir je umeten material, narejen iz naravnega materiala. S katerim 

postopkom ga naredimo in katere lastnosti mu moramo zagotoviti, da dosega 

določeno kvaliteto? 

 

 Postopek:  Vzročne lastnosti kvalitete: 

A. Tehnološki              1. Ploščat, porozen, sestavljen iz lesnih vlaken. 

B. Fizikalno tehnološki   2. Ploščat, gladek, sestavljen iz prepletenih celuloznih 

                                            vlaken      

C. Kemično tehnološki  3. Ploščat, porozen, sestavljen iz prepletenih lesnih vlaken. 

D. Tehnični                  4. Ni ploščat, mehek, sestavljen iz vlaken rastlinskega izvora. 

E. Ročni                  5. Ploščat, mehek, sestavljen iz vlaken rastlinskega izvora. 
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MPP 2 (1. 1. D): Orodja, materiali in spretnosti se uporabljajo, da se naredijo stvari in 

se izvršijo naloge. 

 

2.1 Kaj je narisano na sliki, da z njim predstavimo podatke poslušalcem? 

  

A. Histogram. 

B. Kolačnik. 

C. Graf. 

D. Tabelirani podatki. 

 

2.2 Kolikokrat in kako moramo prepogniti list papirja A2, da dobimo format A5? 

 

A. Enkrat, prepognemo po diagonali. 

B. Dvakrat, prepognemo po diagonali. 

C. Dvakrat, prepognemo po daljši stranici. 

D. Trikrat, prepognemo po krajši stranici. 

E. Trikrat, prepognemo po daljši stranici. 

 

2.3 Pri žaganju z motorno rezljačo imamo težave, saj je žaganje zelo počasno, ob 

tem se pa obdelovanec tudi žge. Kaj je vzrok in kaj bomo naredili? 

 

Vzrok:   Kaj bomo naredili?  

A. Nepravilen izbor lista 

(pregrobi zobje). 

 1. Ne smemo nadaljevati z žaganjem. 

B. Obdelovanec prehitro 

potiskamo k žagi. 

 2. Zamenjati žagin list – namestiti bolj 

grobega. 

C. Nepravilen izbor lista 

(prefini zobje). 

 3. Nadaljevati žaganje na krožni žagi. 

D. Obdelovanec premočno 

potiskamo k žagi. 

 4. Zamenjati žagin list – izbrati bolj finega. 

E. Nepravilen izbor žage.  5. Žagati bolj z občutkom. 
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MPP 3 (1. 1. E): Ustvarjalno razmišljanje, ekonomski in kulturni vpliv oblikujejo 

tehnološki razvoj. 

 

3.1 Kaj je v sodobni družbi nadomestilo klasično dviganje denarja na banki? 

 

A. Spletno bančništvo. 

B. Mobilno bančništvo. 

C. Kreditne kartice. 

D. Bančni avtomati. 

 

3.2 Izdelujemo različne vrste avtomobilčkov – igrač. Želimo narediti avtomobilček, 

ki bo deloval tako, da ga spustimo po potegu nazaj. Kateri pogon mu moramo 

napraviti? 

 

A. Električni pogon. 

B. Pogon na vztrajnik. 

C. Pogon na bencin. 

D. Pogon na vzmet. 

E. Nima pogona. 
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3.3 Veliko tehnologij je odvisnih od vremenskih napovedi. Na spodnji vremenski 

sliki bi namesto črnega krogca morala biti ena od črk, ki označujeta ciklon oz. 

anticiklon. Katera črka mora biti in s katero napravo merimo podatke, ki nam na 

karti prikazujejo ciklon oz. 

anticiklon? 

 

A. Črka A – anticiklon / 

Termometer. 

B. Črka A – anticiklon / 

Anemometer. 

C. Črka A – anticiklon / 

Barometer. 

D. Črka C – ciklon / Termometer. 

E. Črka C – ciklon / Anemometer.  

 

STP 2: Učenci bodo razvili razumevanje o ključnih konceptih tehnologije. 

 

MPP 4 (1. 2. F): Podsistem je sistem, ki deluje kot del drugega sistema.   

  

4.1 Sistem pip v naših domovih je podsistem: 

  

A. Vodovodnega sistema. 

B. Kanalizacijskega sistema. 

C. Čistilnega sistema. 

D. Prezračevalnega sistema. 

 

4.2 Pri vožnji s kolesom slišimo ropot po prestavljanju iz ene prestave v drugo. S 

čim bi slednje lahko preprečili? 

 

A. Z zamenjavo enega zobnika menjalnika. 

B. Z rednim vzdrževanjem pogonskega sistema. 

C. Z rednim vzdrževanjem zavornega sistema. 

D. Z rednim vzdrževanjem krmilnega sistema. 

E. B + C +D. 
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4.3 Za uspešnost dirkalnega motorja so pomembni številni podsistemi (elektronika, 

pnevmatike, vzmetenje in aerodinamika), ki tvorijo celoto. Kakšno obliko sprednje 

maske zelene barve bi izbrali,da bi dosegli največjo možno hitrost? 

     

 

 

   

 

 Motor:  Razlog: 

A. Motor 1. 1. Največjega zračnega upora. 

B. Motor 2. 2. Najmanjšega zračnega upora. 

C. Motor 3. 3. Enakomernega zračnega upora. 

D. Motor 4. 4. Zaviranja gibanja teles v zraku. 

E. Motor 5. 5. Lep videz motorja. 

 

MPP 5 (1. 2. G): Sistem ne deluje načrtovano, če manjkajo njegovi posamezni deli.  

 

5.1 Sistemu, v katerem zasveti žarnica , rečemo: 

 

A. Električni porabnik 

B. Električni krog. 

C. Električni izolator. 

D. Električni prevodnik. 
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5.2 Imamo sklenjen električni krog s svetlečo žarnico na semaforju, katerega lahko 

prekinemo s stikalom. Po določenem času nam ob nepozornosti nepričakovano 

ugasne. Kaj moramo preveriti, da odpravimo napako? 

 

A. Vir napajanja. 

B. Povezavo priključka vira napajanja s stikalom.  

C. Električni izolator. 

D. Položaj stikala. 

E. A, B, D. 

 

5.3 V podjetju je prišlo do zastoja celotnega proizvodnega sistema, saj je prišlo do 

poškodbe delavca na stebelnem vrtalnem stroju, kateremu se je obdelovanec 

zavrtel. Katera izmed spodnjih stvari ni bila vzrok za nesrečo? 

 

A. Premalo trdno vpet obdelovanec v strojni primež. 

B. Prehitro vrtanje. 

C. Ne upoštevanje pravila, da se pri zadnjih milimetrih zmanjša pritisk in podaja na 

minimum. 

D. Nepravilna podlaga pod obdelovancem. 

E. Nepravilno vstavljen in pritrjen sveder s ključem. 

 

MPP 6 (1. 2. H): Za opravljeno delo potrebujemo sredstva in stvari kot so orodja in 

stroji, materiali, informacije, energija, ljudje, kapital in čas. 

 

6.1 Kaj potrebujemo za delovanje kmetijsko obdelovalnih strojev na polju? 

 

A. Elektriko. 

B. Sonce. 

C. Nafto. 

D. Čas. 
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6.2 Pisarniškemu papirju lahko povečamo trdnost s / z _____________________. 

Za to uporabimo ________________________. 

 

A. Prepogibanjem / žlebni pregib. 

B. Zvijanjem v valj / zarezo. 

C. Močenjem / žlebni pregib in zarezo. 

D. Prepogibanjem / zarezo. 

E. Zvijanjem v valj / žlebni pregib. 

 

6.3 Pri načrtovanju jadrnice želijo zagotoviti tri različne vire napajanja 

akumulatorja za signalne lučke,  ki jih ročno prižgemo v temi med plovbo z 

motorjem ali jadranjem samo z jadri.  Katero poenostavljeno shemo naj izberejo?  

                          

 

 

 

 

 

 

A. Shemo slike 1.     

B. Shemo slike 2. 

C. Shemo slike 3. 

D. Shemo slike 4. 

E. Shemo slike 5. 

 

 

MPP 7 (1. 2. I): Orodja se v tehnologiji uporabljajo za oblikovanje, izdelavo, uporabo in 

ocenjevanje. 
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7.1 Brez česa ne moremo narediti skice? 

 

A. Lepenke. 

B. Ravnila. 

C. Računalniške miške. 

D. Svinčnika. 

 

7.2 Katero orodje in material bi uporabil za spajanje dveh kosov lesa z 

vijačenjem? 

 

A. Lesni vijak in kladivo. 

B. Žebelj, lepilo in kladivo. 

C. Lesni vijak, moznik in vrtalni stroj. 

D. Žebelj, izvijač, vrtalni stroj. 

E. Lesni vijak, vrtalni stroj, izvijač. 

 

7.3 Odprt ali zaprt storž predstavljata določeno lastnost zraka. Katero? S katero 

napravo to lastnost merimo? 

  

 Lastnost:  Naprava: 

A. Temperaturo.    1. Anemometer. 

B. Vlaga.                2. Termometer. 

C. Pritisk.       3. Hidrometer. 

D. Onesnaženost.    4. Higrometer. 

E. Hitrost vetra.    5. Barometer. 

 

MPP 8 (1. 2. J): Materiali imajo številne različne lastnosti. 

 

8.1 Katera snov je najboljši prevodnik toplote? 

 

A. Plastika. 

B. Železo. 

C. Les. 

D. Stiropor. 
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8.2 Z navadnim svinčnikom smo preizkušali lastnosti različnih materialov. Konica 

svinčnika je spremenila prvotno obliko zaradi: 

 

A. Prevelike trdnosti preizkušenega materiala. 

B. Prevelike prožnosti konice svinčnika. 

C. Prevelike trdote preizkušenega materiala. 

D. Prevelike prožnosti preizkušenega materiala. 

E. Prevelike gnetljivosti preizkušenega materiala. 

 

8.3 Zelo staro barvno belo mat omaro želimo renovirati tako, da bo imela videz 

naravnega lesa. Uporabili bomo postopek ročnega brušenja. Imamo na razpolago 

4 različne brusne papirje. Poveži elemente postopnega brušenja in izbora papirja 

namenjenega za posamezno enoto brušenja! 

 Postopek:  Brusni papir: 

A. Brušenje s srednje grobim papirjem. 1. Številka 60. 

B. Brušenje med posameznimi lakiranji. 2. Številka 100. 

C. Odstranjevanje barve. 3. Številka 150. 

D. Brušenje pred lakiranjem. 4. Številka 240. 

 

A. C4 – D3 – B2 – A1 

B. C1 – A2 – D3 – B4 

C. D2 – B3 – C1 – A4 

D. A4 – C3 – D2 – B1 

E. C4 – A3 – D2 – B1 

 

MPP 9 (1. 2. K): Orodja in stroji razširjajo človekove sposobnosti v gospodarstvu, 

dviganju, prevozu, pritrjevanju, ločevanju, računalništvu. 

 

9.1 Včasih so načrte risali ročno, danes načrtovalci največ rišejo s pomočjo: 

 

A. Programske opreme na računalnikih. 

B. Spletnih programov na tabličnem računalniku. 

C. Laserske tehnologije. 

D. Mobitelov. 
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9.2 Kako bi očistili odpadne vode določenega dela mestne skupnosti? 

 

A. S pronicanjem med peskom v naravi. 

B. Z usedanjem trdnih snovi. 

C. S procesom ločevanja mikroorganizmov. 

D. S fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi postopki v čistilnih napravah. 

E. V domačih greznicah. 

 

9.3 Traktorski prikolici je potrebno zamenjati kolo, a se je pokvarila hidravlična 

dvigalka. Zato je potrebno dvigniti prikolico s pomočjo vzvoda. Kateri od spodnjih 

vzvodov je najprimernejši, da ne bomo porabili preveč moči? 

 

 

A. Slika 1. 

B. Slika 2. 

C. Slika 3. 

D. Slika 4. 

E. Slika 5.                                                         

         

MPP 10 (1. 2. L): Pri oblikovanju in izdelavi stvari ali sistema so zahtevane meje. 

  

10.1 Želimo narediti točno določen izdelek, a smo omejeni z razpoložljivim 

orodjem. Kako se imenuje težava v fazi izdelave? 

 

A. Materialni problem. 

B. Proizvodna omejitev. 

C. Časovni problem. 

D. Oblikovni problem. 
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10.2 Za izdelavo jadralnega letala imamo pripravljeno točno določeno vsoto 

denarja, ki jo lahko zapravimo za nakup materiala. Kaj moramo pri nabavi 

upoštevati? 

 

A. Proizvodno porabo elektrike. 

B. Dimenzijo izdelka. 

C. Vrsto in ceno materiala. 

D. Čas izdelave in količino kupljenega materiala. 

E. B + C. 

 

10.3 V livarni bi radi skrajšali čas izdelave od začetka pa do konca, saj ne dohajajo 

časovnih rokov določenih s strani naročnika. Delajo na tri izmene, delovne podatke 

nam prikazuje spodnja tabela. Ali lahko vsaka izmena doseže skupni čas 32 min ali 

manj in kaj mora posamezna izmena izboljšati? 

 

Postopek: Dopoldanska izmena – 

čas: 

Popoldanska izmena – 

čas: 

Nočna izmena – čas: 

Dostava materiala v 

peč (D) 

5 min 4 min 5 min 

Robotsko vlivanje, 

hlajenje, porezovanje 

odvečnih delov (R) 

13 min 13 min 13 min 

Prvi pregled (PP) 2 min 3 min 2 min 

Peskanje (PE) 3 min 3 min 3 min 

Končni pregled, 

embaliranje,prevoz v 

skladišče (KEP) 

11 min 10 min 10 min 

 

A. Ne, saj se (R) ne more skrajšati. 

B. Ne, saj (PE) ne sme biti krajše od 3 minut. 

C. Da, dopoldanska izmena mora skrajšati (D) in (KEP), popoldanska (PP), nočna 

pa (D). 

D. Da, (R) je potrebno skrajšati za 2 minuti. 

E. Da, dopoldanska (D), popoldanska (PP), nočna pa (PP). 

 

STP 3: Učenci bodo razvili razumevanje o razmerjih med različnimi tehnologijami 

in med tehnologijami v povezavi z drugimi področji. 
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MPP 11 (1. 3. B): Tehnologije se pogosto združujejo oz. povezujejo. 

 

11.1 Kateri tehnologiji se morata povezati, da nam domov dostavijo lesene trame 

za popravilo ostrešja? 

 

A. Gradbena tehnologija, tehnologija transporta. 

B. Gradbena tehnologija, lesna tehnologija. 

C. Lesna tehnologija, tehnologija transporta. 

D. Lesna tehnologija, računalniška tehnologija. 

 

11.2 Učitelj je učencem za domačo nalogo po emailu poslal nepopolno tehnično 

dokumentacijo z naslovom TD1.dft narejeno v programu Cicicad. Kaj morajo 

učenci narediti, da bodo lahko dopolnijo manjkajoče zadeve? 

 

A. Namestiti program Cicicad in kotirati. 

B. Namestiti program Cicicad in se registrirati oz. prijaviti. 

C. Kotirati v programu Autocad. 

D. Namestiti program Sketchup. 

E. Izbrati primeren program preko spleta. 

 

11.3 Elektro industrija je povezana s skoraj vsemi ostalimi industrijami. Čemu so 

namenjeni odklopniki industrijske napeljave v tovarnah? 

 

A. Varujejo naprave pred prevelikim električnim tokom, saj žička v varovalki 

pregori. 

B. Varujejo električno omarico pred prevelikim električnim tokom, kjer je potrebno 

ročno izklopiti varovalke. 

C. Varujejo ljudi pred udarom elektrike, saj varovalka prepreči stik elektrike in vode. 

D. Varuje izvor napetosti, saj lučka na varovalki začne svetiti. 

E. Varuje naprave pred prevelikim uporom, tako prepreči izpad električne energije. 

 

MPP 12 (1. 3. C): Obstajajo različna razmerja med tehnologijo in drugimi področji 

izobraževanja. 
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12.1 Kako v šoli imenujemo dan, ko imamo povezanih več smeri izobraževanja s 

tehniko in tehnologijo? 

 

A. Kulturni dan. 

B. Naravoslovni dan. 

C. Družboslovni dan. 

D. Tehnični dan. 

 

12.2 Avtomobilska industrija in ekologija se povezujeta oziroma prepletata že v 

izobraževanju. Zakaj? 

 

A. Da bi dosegli kompromis med avtom in okoljem. 

B. Da bi pocenili končno ceno avtomobilov. 

C. Da bi zmanjšali prodajo avtomobilov. 

D. Da bi zmanjšali stranske škodljive učinke na okolje. 

E. Da bi pocenili končno ceno avtomobilov in povečali prodajo le teh. 

 

12.3 Koliko listov velikosti A5 dobimo pri razrezu formata A1?  

  

A. 2. 

B. 4. 

C. 8.  

D. 16. 

E. 32. 

 

KATEGORIJA 2: TEHNIKA IN DRUŽBA 

STP 4: Učenci bodo razvili razumevanje o kulturnih, družbenih, ekonomskih in 

političnih vplivih v tehnologiji. 

 

MPP 13 (2. 1. B): Pri uporabi tehnologije lahko dosežemo dobre ali slabe rezultate. 
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13.1 Cestni transport omogoča prevoz ljudi oziroma blaga,na cesti pa pusti veliko 

umazanije. Le te se z dežjem sperejo in se zaustavijo v zemeljskih plasteh, nekatere 

pa z dežjem pronicajo prav do: 

 

A. Podtalnice. 

B. Gline. 

C. Prsti. 

D. Proda. 

 

13.2 Pri veliki vročini se stanovanja in druge stavbe hladijo s klimatskimi 

napravami. Zaradi vsesplošne velike uporabe pa poleg hlajenja lahko pride tudi do 

problema __________________. 

 

A. Onesnaženja okolja. 

B. Izbruha virusnih obolenj. 

C. Pomanjkanja vode. 

D. Izpada električne energije. 

E. Okvar v cestnem prometu. 

 

13.3 Različne tovarne izdelujejo zelo podobne izdelke po namenu, ki pa se 

razlikujejo po prodajni ceni, dani garanciji in moči motorja. Katera tovarna ni 

zadovoljna s prodajo svojih izdelkov in zakaj dosega slabe rezultate? 

 

Izdelek  Cena v evrih Garancija - leta Moč motorja - kW Število prodanih izd. 

1. 1000 5 6 300000 

2. 800 1 2 100000 

3. 500 3 4 500000 

4. 300 3 1,8 400000 

 

A. 1., saj je predrag,čeprav je močen in nudi dolgo garancijo. 

B. 2., saj je glede na dano garancijo in moč motorja predrag. 

C. 3., saj nima dolge garancije. 

D. 4., saj ima slabo moč motorja. 

E. 1. + 2. zaradi previsoke cene. 
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MPP 14 (2. 1. C): Pri uporabi tehnologije so lahko nenamerne posledice. 

 

14.1 Pri izkopu je bager nenamerno poškodoval vodovodno cev. Tako je pri 

uporabi tehnologije (bagra) prišlo do ________________________. 

 

A. Pričakovanih težav. 

B. Slabih rezultatov. 

C. Predvidenih stranskih učinkov. 

D. Nenamernih posledic. 

 

14.2 Na spodnji Savi želijo narediti še kar nekaj hidroelektrarn. Razvijalci 

projekta morajo dobro pretehtati vse __________________ stvari načrtovanega 

sistema, da bodo lahko izbrali najboljšo opcijo, ki bo imela ___________________. 

 

A. Dobre / pozitivne učinke na okolje. 

B. Dobre in slabe / čim manj posledic na okolje. 

C. Slabe / pozitivne učinke na lokalni ribolov. 

D. Slabe / pozitivne in negativne učinke na okolje. 

E. Dobre in slabe / pozitivne učinke na lokalno čolnarstvo. 

 

14.3 Podjetje za izdelavo gumijastih napihljivih čolnov je skladiščilo že napihnjene 

čolne na zunanjem odprtem skladišču. Poleti je na najmočnejšem soncu prišlo do 

nekaj nepričakovanih pokov teh čolnov. Zakaj? 

 

A. Bili so preveč napihnjeni, poleg tega je močno segret zrak v čolnih zavzel še 

večjo prostornino. 

B. Bili so premalo napihnjeni, hkrati pa je močno segret zrak v čolnih zavzel manjšo 

prostornino. 

C. Čolni so slabo izdelani, poleg tega pa je imel vpliv na popuščanje čolnov še topel 

zrak, ki je gostejši od hladnega. 

D. Bili so preveč napihnjeni, poleg tega je močno segret zrak v čolnih zavzel še manjšo 

prostornino. 

E. Bili so premalo napihnjeni, hkrati pa je močno segret zrak v čolnih zavzel večjo 

prostornino. 
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STP 5: Učenci bodo razvili razumevanje o učinkih tehnologije na okolje. 

 

MPP 15 (2. 2. B): Odpadki se morajo ustrezno reciklirati ali odstraniti za preprečevanje 

nepotrebnih posledic v okolju. 

 

15.1 Kaj ne spada v zabojnik za embalažo? 

 

A. Plastenke. 

B. Konzerve. 

C. Steklo. 

D. Tetrapaki. 

 

15.2 Doma imamo nekaj odpadnega kuhinjskega olja. Kam ga odvržemo? 

 

A. Nevarne odpadke. 

B. Organske odpadke. 

C. Kovinske odpadke. 

D. Ostale odpadke. 

E. V stranišče. 
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15.3 Star papir lahko uporabimo za ročno izdelavo papirja. Eden izmed orodij je 

sito. Kakšno sito bi uporabil in zakaj, če imaš natrgane listke različnih petih 

velikosti, ki so na sliki spodaj? 

 

Pet različnih velikosti listkov:                                  Sita: 

 

 

 

 

A. Sito 1, s tresenjem poskrbimo, da se 

papirjevina enakomerno porazdeli po situ 

in da enakomerno odteče voda. 

B. Sito 1, sito prepušča vodo in manjše delce 

papirjevine. 

C. Sito 2, sito prepušča vodo zelo počasi. 

D. Sito 2, s tresenjem poskrbimo, da se 

papirjevina enakomerno porazdeli po situ, voda odteče na straneh, sredina 

papirjevine pa ostane vlažna. 

E. Sito 3, s tresenjem poskrbimo, da ostanejo samo večji kosi papirjevine, obenem pa 

voda hitro odteče iz sita. 

 

MPP 16 (2. 2. C): Uporaba tehnologije ima pozitivne ali negativne učinke na okolje. 

 

16.1 Človek je z uporabo tehnologije močno spreminjal naravo. Danes pa ob 

uporabi tehnologije uresničuje želje tako, da misli na naravo in upošteva, da v 

okolju ni sam. Kako to imenujemo? 

 

A. Etični razvoj. 

B. Naravovarstveni razvoj. 

C. Trajnostni razvoj.  

D. Industrijski razvoj. 
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16.2 Pozimi se ceste posipajo, da omogočajo bolj pretočen promet. Katero snov bi 

uporabili, da bi imela čim manj posledic na okolje? 

 

A. Morsko sol. 

B. Kameno sol. 

C. Pesek. 

D. Kalcijev klorid. 

E. Mešanica soli in peska. 

 

16.3 Na Primorskem želijo zgraditi vetrne elektrarne, ki imajo dobre in slabe 

učinke na okolje in skupnost. Katere pozitivne in negativne stvari morajo 

upoštevati pri načrtovanju? 

 

 Pozitivne:  Negativne: 

A. Ne onesnažuje okolja. 1. Okolju spremenijo videz. 

B. Okolju ne spremeni videza, saj tam ni 

gozdov. 

2. So hrupne. 

C. Nova delovna mesta. 3. Oddajajo elektromagnetno sevanje. 

D. Izboljšanje turizma. 4. Nevarne za ptice. 

 

A. A. + C. in 1. + 2. + 4. 

B. A. + B. in 2. + 3. 

C. A. + D. in 1. + 4. 

D. B.+ C. + D.  in 1. +  3. + 4. 

E. C.+ D. in 2. + 3. + 4. 

 

STP 6: Učenci bodo razvili razumevanje o vlogi družbe pri razvoju in uporabi 

tehnologije. 

 

MPP 17 (2. 3. B): Zaradi človeških želja po spremembah so se razvile nove tehnologije, 

stare pa so se spremenile ali izpopolnile. 
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17.1 Kaj je razlog za velik razvoj tehnologije, ki razvija in proizvaja klimatske 

naprave v avtomobilih? 

 

A. Zmogljivejši avtomobili. 

B. Človeške potrebe in želje po ugodni vožnji. 

C. Zdravje potnikov. 

D. Večji zaslužek avtomobilskih koncernov. 

 

17.2 Kolo želimo opremiti z lučmi, ki svetijo zaradi  ___________. Včasih smo pa 

morali poleg luči kupiti še ___________, ki je mehansko delo pretvoril v električno 

energijo. 

 

A. Električne energije, ki jo zagotavljajo baterije / dinamo. 

B. Električne baterije, ki jo zagotavlja akumulator / motorček. 

C. Motorja / dinamo. 

D. Dinama / motor. 

E. Motorja / alternator. 

 

17.3 Včasih so manjše požare v stanovanjskih objektih stanovalci začeli gasiti z 

vodo. Danes pa gasijo z: 

 

 Gasilna naprava:  Gasi zaradi: 

A. Hidrant.                           1. Zaradi ohlajanja goriva. 

B. Gasilni aparat.               2. Dovedenega zraka k gorivu, katerega delno ohladi. 

C. Kisikova jeklenka.               3. Zaradi prepreke dostopa zraka k gorivu,  katerega  

                                                      ohlaja. 

D. Negorljivimi platni.   4. Zaradi prepreke dostopa zraka k gorivu. 

E. Avtomatski stropni sistem.  5. Zaradi prepreke dostopa zraka k gorivu,  katerega  

                                                     delno otopli. 

 

MPP 18 (2. 3. C): Posamezniki, družine, skupnosti in gospodarske družbe lahko 

pospešijo ali omejijo razvoj tehnologije. 
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18.1 Prizadevanje celotne družbe po zmanjšanju porabe električne energije je 

prispevalo k razvoju: 

 

A. Varčnih žarnic. 

B. Hladilnih sistemov energijskega razreda C. 

C. Razvoju avtomobilske tehnologije na električni pogon. 

D. Pametnih telefonov. 

 

18.2 Veliko Evropejcev se nagiba k zdravemu prehranjevanju in želi kupiti in jesti 

hrano, ki jo pridelujejo in proizvajajo _______________. To ekološko pridelano 

hrano najdemo v trgovini __________. 

 

A. Z genskimi spremembami / Označeno z oznako GSO. 

B. Na tradicionalen način brez sodobne mehanizacije / Označeno z – 50% (rok trajanja 

bo kmalu potekel). 

C. Za konzerviranje /  Z oznako narejeno v Evropi. 

D. Brez dodajanja umetnih preparatov / Označeno z Evropskim logotipom za 

ekološko kmetijstvo. 

E. Na hribovskih kmetijah z umetnim gnojenjem / Označeno z oznako lokalno 

pridelano. 

 

18.3 Z avtom se štiričlanska družina odpravlja na počitnice. Pred potjo gre oče 

preveriti stanje pnevmatik prikazano v tabeli. 

Na avtomobilskih vratih je tovarniška tabela 

na sliki. Kaj naj oče naredi s pnevmatikami? 

   

     

A. Vse štiri napolni na 2,7 bara.   1. Manjši kotalni upor koles. 

B. Vse štiri napolni na 2,5 bara.   2. Večji kotalni upor koles. 

C. Vse štiri napolni na 3,0 bara. 3. Po navodilih proizvajalca. 

D. Prvi dve napolni na 2,7 bara,   4. Težek tovor v prtljažniku. 

            zadnji dve na 2,5 bara.  

E. Prvi dve napolni na 3,0 bara,   5. Dolga pot. 

            zadnji dve na 4,2 bara. 
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STP 7: Učenci bodo razvili razumevanje o vplivu tehnologije na zgodovino. 

 

MPP 19 (2. 4. B): Ljudje so uporabljali orodja za zagotavljanje hrane in oblačil ter za 

zaščito. 

 

19.1 Kdo so ljudje, ki konstruirajo naprave za pobiranje krompirja? 

 

A. Mehaniki. 

B. Znanstveniki. 

C. Tehnologi. 

D. Inženirji. 

 

19.2 Kam bi shranili plin za kuhanje in kaj je značilno zanj? 

 

A. Shranili bi ga v odprto posodo. Nima svoje oblike, ima pa vonj. 

B. Shranili bi ga v odprto posodo. Ima svojo obliko. 

C. Shranili bi ga v zaprto posodo. Nima značilnosti. 

D. Shranili bi ga v zaprto posodo. Nima svoje oblike. 

E. Shranili bi ga v zaprto posodo. Ima svojo obliko in vonj. 

 

19.3 Imamo en liter slane vode. Kako bi najhitreje ugotovili, koliko soli je 

raztopljene v vodi? 

 

A. Ločili bi vodo in sol s sitom, nato stehtali sol s tehtnico. 

B. Vodo bi pustili na soncu, da izhlapi. Ostalo sol bi stehtali s tehtnico. 

C. Stehtali bi raztopino in izračunali težo soli. 

D. Vodo bi na štedilniku greli in čakali, da vsa izpari. Nato bi ostalo sol stehtali s 

tehtnico. 

E. Ne da se ločiti sol od vode v raztopini. 
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KATEGORIJA 3: OBLIKOVANJE IN PROJEKTIRANJE 

STP 8: Učenci bodo razvili razumevanje o atributih oblikovanja in projektiranja.. 

 

MPP 20 (3. 1. C): Proces oblikovanja in projektiranja je namenska metoda za praktične 

rešitve odpravljanja težav. 

 

20.1 Kako se imenuje postopek, s katerim po načrtu sestavimo dele v končni 

izdelek? 

 

A. Grafično oblikovanje. 

B. Testiranje. 

C. Vrednotenje sestave. 

D. Izdelava. 

 

20.2 Učenci so izdelovali škatle in so ugotovili, da pri praktični uporabi le teh 

lepljeni spoji na prenesejo obremenitve. Kaj je potrebno popraviti, da ne 

spreminjamo delovnih postopkov? 

  

A. Narišemo novo skico. 

B. Narišemo nov načrt, v katerem povečamo 

površino lepljenih zavihkov. 

C. Naredimo nov tehnološki list. 

D. Dodatno učvrstimo lepljene spoje s spenjačem. 

E. A + B + C. 

 

20.3 Pri preizkusu kvadratnega papirnega profila smo opazili, da slabo prenaša 

prečne obremenitve. Kako bi najbolj povečali trdnost danega profila? 

 

A. Podložili bi ga z dvema trakovoma na sredini.  

B. Podložili bi ga z dvema trakovoma na strani.  

C. Na vrh bi postavili dva trakova na strani. 

D. Na vrh bi postavili dva trakova tako, da se križata v X. 

E. Na straneh bi ga trdno vpeli. 
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MPP 21 (3. 1. D): Zahteve pri oblikovanju in projektiranju vključujejo določene 

dejavnike, kamor spadajo želeni elementi in želene funkcije proizvoda ali sistema, ali pa 

omejitve pri danem oblikovanju. 

 

21.1 V prometu je pomembno, da so udeleženci ponoči in podnevi dobro vidni. 

Zato so oblikovali namenska oblačila, ki so: 

 

A. Modre barve z odsevnimi trakovi. 

B. Oranžne ali rumene barve z odsevnimi trakovi. 

C. Modre barve brez odsevnih trakov. 

D. Oranžno – rumene barve brez odsevnih trakov. 

 

21.2 Katere lastnosti snovi morajo izbrati izdelovalci avtomobilskih pnevmatik, da 

bodo izdelali dober končni izdelek.? 

 

A. Gnetljivost, zelo veliko trdoto,prepustnost za vodo. 

B. Prožnost, gnetljivost, prepustnost za zrak. 

C. Prožnost, nepropustnost za zrak, gnetljivost. 

D. Zelo veliko trdota, propustnost za vodo, nepropustnost za zrak. 

E. Prožnost, nepropustnost za zrak, nepropustnost za vodo. 

 

21.3 Tovarna,  ki izdeluje avtomobile, izbira členek  za nastavljanje vzvratnega 

ogledala. Katerega naj izbere in zakaj? 

 

 Členek:                          Vzrok: 

A. Valjasti člen (pokončna os).   1. Omogoča nastavljanje ogledala v  

                                                                       poljubni smeri.       

B. Valjasti člen (vodoravna os).  2. Omogoča nastavljanje ogledala gor in  

      dol.       

C. Valjasti člen (poševna os)   3. Omogoča nastavljanje ogledala levo ali  

      desno. 

D. Kroglasti člen.   4. Omogoča čvrsto pritrditev. 

E. A. + B.    5. Omogoča blaženje tresljajev med vožnjo. 
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MPP 22 (3. 2. C): Inženirski proces oblikovanja in projektiranja vključuje določitev 

problema, zbiranje idej, izbor rešitev, testiranje rešitev, izdelavo, vrednotenje in 

predstavitev rezultatov. 

 

22.1 Po prvi fazi inženirskega oblikovanja in projektiranja, ki opredeli problem, 

sledi druga faza:  

 

A. Zbiranje idej za rešitev problema. 

B. Izbor rešitve. 

C. Izdelava izdelka. 

D. Vrednotenje izdelka. 

 

22.2 Pripravljamo tehnološki list. Na kaj ne smemo pozabiti? 

 

A. Skico. 

B. Načrt.  

C. Tehnološke postopke. 

D. Vrednotenje. 

E. A. + B. + C. 

 

22.3 Pri končnem izdelku iz lesa smo ugotovili, da je 

spodnja izvrtina zamaknjena glede na zgornjo izvrtino. 

Na tehnološkem listu so si po vrsti sledile naslednje 

delovne operacije. Kje smo naredili napako? 

 

 Kje:     Vzrok: 

A. Zarisovanje dolžine.  1. Narobe smo odčitali in prenesli mere na les. 

B. Vpenjanje gradiva.  2. Uporabili nepravilen brusni papir. 

C. Zarisovanje izvrtin.  3. Izbrali napačni sveder. 

D. Vrtanje s stebelnim strojem. 4. Nepravilno vpeli les v strojni primež. 

E. Brušenje.   5. Zarisali prevelik premer izvrtine. 

  

 

 

1. Zarisovanje dolžine. 

2. Vpenjanje gradiva. 

3.  Žaganje. 

4. Zarisovanje izvrtin. 

5. Vpenjanje gradiva. 

6. Vrtanje. 

7. Brušenje. 

8. Površinska zaščita. 



XXXIX 

 

MPP 23 (3. 2. D): Pri oblikovanju je pomembna ustvarjalnost in upoštevanje vseh idej. 

 

23.1 Kako imenujemo osebo, ki nariše načrt za gradnjo hiše in pri tem upošteva 

želje naročnika ter izkaže svojo ustvarjalnost? 

 

A. Nadzornik gradnje. 

B. Arhitekt. 

C. Zidar. 

D. Gradbeni inženir. 

 

23.2 Za izdelavo čvrste škatle za igrače iz enega kosa bi uporabili 

__________________. Za boljši pregib stranic bi uporabili ____________________. 

 

A. Valoviti karton / Ravnilo. 

B. Karton / Zarezni pregib. 

C. Papirni stisnjenec / Pregibni žleb. 

D. List papirja / Lepenkarski nož. 

E. Lepenka / Škarje. 

 

23.3 Gradil se bo 4 nadstropni blok za ostarele osebe. Izbrati moramo stvari,  ki 

naj bi jih blok imel! 

 

A. Pritlično garažo, kolesarnico in sušilnico. F. Velika, večsobna, komfortna stanovanja. 

B. Stopnišče pred vhodom v blok. G. Več manjših bivalnih enot. 

C. Prostorno dvigalo. H. Direkten vhod v blok brez stopnic. 

D. Veliko kopalnico s kadjo. I. Lepo,živo in pisano fasado. 

E. Kopalnico s tuš kabino. J.  

 

A. A. + C. + D. + H. 

B. B. + C. + E. + F. 

C. C. + E. + G. + H. 

D. C. + E. + H. + I. 

E. D. + F. + H. + I. 
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MPP 24 (3. 2. E): Modeli se uporabljajo za komunikacijo, za testiranje oblikovalskih 

idej in postopkov. 

 

24.1 Kako imenujemo stvar, ki je predmet testiranja oblikovalskih idej in 

postopkov? 

 

A. Testiranec. 

B. Rabljena stvar. 

C. Končni izdelek. 

D. Model. 

 

24.2 Pri testiranju hladilne torbe smo ugotovili, da ima premalo obloženega 

stiropora. Zato bomo razrezali debelejšo ploščo stiropora z/s __________________, 

ki je pripomoček za __________________rezanje stiropora. 

 

A. Nožem za papir / Mehansko. 

B. Ročno žago za les / Mehansko. 

C. Vbodno žago za les / Električno. 

D. Stironožem / Mehansko. 

E. Stironožem / Toplotno. 

 

24.3 Pri testiranju mosta nismo bili zadovoljni s kvaliteto lesa. Katero vrsto lesa bi 

izbrali za gradnjo lesenega mosta? 

 

 Vrsta lesa:  Razlog: 

A. Macesen. 1. Mehkoba lesa in trajnosti. 

B. Smreka. 2. Belo rumenkaste barve. 

C. Bukev.  3. Elastičnosti,obstojnosti,lepote. 

D. Jesen.  4. Trdote in belkaste barve. 

E. Balza.  5. Teža, trdota in žilavost. 
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STP 10: Učenci bodo razvili razumevanje o vlogi diagnosticiranja in odpravljanja 

tehničnih in tehnoloških težav, raziskav in razvoja, izumov in inovacij, 

raziskovanja (eksperimentiranja) pri reševanju problemov. 

 

MPP 25 (3. 3. C): Odpravljanje težav je način ugotavljanja, zakaj nekaj ne deluje. 

 

25.1 Katero varnostno navodilo je potrebno upoštevati pri menjavi žaginega lista 

na stroju? 

 

A. Urejena okolica. 

B. Uporaba ustreznih delovnih oblačil in rokavic. 

C. Uporaba ustreznega orodja za menjavo. 

D. Izklop stroja iz omrežne napetosti. 

 

25.2 Zbiralniki za pitno vodo so na hribih ali v visokih vodovodnih stolpih. V njih 

je zmanjkalo vode. Kako bi odpravili težavo? 

 

A. Pregledali bi vse pipe v stanovanju. 

B. Pregledali bi cevi iz zbiralnikov do stanovanja. 

C. Pregledali bi glavni ventil v stavbi. 

D. Pregledali bi črpalko za črpanje vode v zbiralnik. 

E. Pregledali bi glavni ventil v zbiralniku. 

 

25.3 Doma imamo centralno ogrevanje na olje. V sobi je postalo prevroče. Okna ne 

smemo odpreti. Kaj naj storimo? 

 

A. Zapremo dovod olja v radiator. 

B. Izklopimo radiator iz električne napeljave. 

C. Zavrtimo ročico radiatorja v levo. 

D. Zavrtimo ročico radiatorja v desno. 

E. Nič od tega nam ne bo znižalo temperature v stanovanju. 
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MPP 26 (3. 3. D): Izum in inovacija sta načina, kako kreativno idejo udejanimo na 

resničnih stvareh. 

 

26.1 Kako še drugače imenujemo postopek, s katerim našo zamisel udejstvujemo? 

 

A. Izum. 

B. Izdelava. 

C. Proces. 

D. Nova tehnologija. 

 

26.2 Kako bomo najnatančneje izmerili premer izvrtine na lesu, v katero lahko 

vstavimo ročaj majhnega kladiva? 

 

A. S tračnim metrom. 

B. S šestilom in ravnilom. 

C. S kotnikom. 

D. S pomičnim merilom. 

E. Z lesenim ravnilom. 

 

26.3 V tovarni načrtujejo izboljšavo avtomobilskega menjalnika. Kakšno gonilo 

naj izberejo? 

 

Vrsta gonila:   Razlog: 

A. Verižno.  1. Površina je hrapava, da ni spodrsavanja. 

B. Zobniško.  2. Sprememba gibanja s strojnimi mehanizmi. 

C. Jermensko.  3. Povezava parnega vala s kolesom preko kovinskega droga. 

D. Torno.  4. Prenos velike obremenitve, z različnimi velikostmi  

    spreminjamo hitrost in silo. 

F. Verižno + torno. 5. Teža, trdota in žilavost. 

 

MPP 27 (3. 3. E): V znanosti je pogost proces eksperimentiranja, ki je uporabljen tudi 

za reševanje tehnoloških problemov. 
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27.1 Kaj vključuje eksperimentiranje? 

 

A. Iznajdbo nove stvari. 

B. Izboljšavo stvari. 

C. Testiranje posamezne stvari pod nadzorom. 

D. Teorijo nove stvari. 

 

27.2 Papirju želimo povečati trdnost. Zato uporabimo različne eksperimente. S 

katerim od naštetih dobimo želeno povečano trdnost? 

 

A. Likanje. 

B. Prepogibanje. 

C. Namakanje. 

D. Tanjšanje. 

E. Nič od naštetega ne poveča trdnosti. 

 

27.3 Želimo narediti grelnik za vodo. Z eksperimentiranjem bi lahko preverili, 

kam v posodo bi namestil električni grelec? 

 

Položaj grelca:  Razlog: 

A. Spodaj.   1. Voda je najtoplejša na vrhu. 

B. Zgoraj.   2. Gostota tople vode spodaj je večja od tople vode zgoraj. 

C. Na sredini.   3. Hladna tekočina gre od spodaj navzgor. 

D. Dva na sredini.  4. Topla in mrzla voda se ne mešata (ne krožita). 

E. Ni pomemben.  5. Topla voda se vzdiguje in spodbudi mešanje. 

 

KATEGORIJA 4: ZMNOŽNOSTI ZA TEHNOLOŠKI SVET 

STP 11: Učenci bodo razvili razumevanje o izvedbi načrtovalnih postopkov 

(projektiranje in oblikovanje). 

 

MPP 28 (4. 1. D): Prepoznavanje in zbiranje informacij o vsakdanjih problemih, ki jih 

lahko rešimo s tehnologijo ter ustvarjanje idej in zahtev za reševanje problema. 
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28.1 Pri zbiranju informacij za reševanje problema si bomo pomagali s/z: 

 

A. Internetom in drugimi elektronskimi mediji. 

B. Tiskanimi mediji. 

C. Drugimi področji. 

D. A.+ B. + C. 

 

28.2 Na bencinskem servisu bodo zamenjali črpalke za potiskanje gorivo iz 

rezervoarjev v avtomobil. Na številki 1 želijo povečati hitrost točenja goriva, zato 

bodo izbrali črpalko _____________. Na številki 2 bodo namestili ročko za 

avtomobile (zdaj je za tovornjake), zato želijo manjšo hitrost pretoka in bodo 

namestili črpalko ________________. 

 

A. Ki povzroči večjo razliko tlakov / ki ne povzroči razlike tlakov. 

B. Ki povzroči manjšo razliko tlakov / ki povzroči zelo veliko razliko tlakov. 

C. Ki povzroči večjo razliko tlakov / ki povzroči manjšo razliko tlakov. 

D. Ki ne povzroči razlike tlakov / ki povzroči večjo razliko tlakov. 

E. Ki povzroči večjo razliko tlakov / ki je enaka kot do sedaj. 

 

28.3 Želimo postaviti senco, ki bo stala na štirih lesenih tramih in bo imela streho 

iz opečnatih strešnikov. Pri načrtovanju moramo upoštevati, da bomo senco 

uporabljali pozno popoldne, ko želimo sedeti za mizo 

tako, da nas sonce ne bo motilo. 

Katera skica je najbolj primerna, 

če se orientiramo po mednarodnih 

oznakah za strani neba? 

 

A. Slika 1. 

B. Slika 2. 

C. Slika 3. 

D. Slika 4. 

E. Slika 5. 
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MPP 29 (4. 1. E): Proces izdelave vključuje predstavitev možnih rešitev v vizualni 

obliki,iz katerih kasneje izberemo najboljšo možno rešitev. 

 

29.1 Arhitekti poleg načrta naredijo še predstavitev v vizualni obliki, ki nam hišo 

predstavi v vseh smereh: 

 

A. Skica. 

B. 3D model v računalniškem programu. 

C. Energijski načrt hiše. 

D. Maketo hiše iz mavca. 

 

29.2 Na razpolago imamo naslednja orodja: svinčnik, kovinsko ravnilo, 

lepenkarski nož in čopič. Želimo narediti čim bolj trdo pomanjšano maketo 

priljubljene hiše. Kateri material bomo uporabili? 

 

A. Karton iz dveh različnih plasti. 

B. Karton iz treh različnih plasti. 

C. Lepenko iz treh enakih plasti. 

D. Smrekov les debeline 18mm. 

E. Vezano ploščo debeline 6mm. 
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29.3 Učitelj je pokazal učencem sliko in od njih zahteval, 

da iz kosa lesa velikosti 800mm x 400mm in debeline 

20mm naredijo izdelek enak sliki. Učenci so morali ročno 

narisati izdelek po pravilih tehničnega risanja v 

projekciji tlorisa. Katera risba je najbolj pravilna,če upoštevamo merilo 1 : 10? 

 

 

 

     

         

 

A. Risba na sliki 1. 

B. Risba na sliki 2. 

C. Risba na sliki 3. 

D. Risba na sliki 4. 

E. Risba na sliki 5. 

 

 

MPP 30 (4. 1. F): Testiranje in ocenjevanje rešitev pri projektiranih in oblikovalnih 

problemih. 
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30.1 Tovarna plastičnih ravnil preverja upogibnost ravnil. Katero lastnost trdnin 

preverja? 

 

A. Propustnost. 

B. Trdoto. 

C. Gnetljivost. 

D. Prožnost.  

 

30.2 Prototipi izdelkov iz lesa so pri testiranju na trdoto pri enakih obremenitvah 

dali naslednje rezultate (glej slike).  

 

 Slika 1  slika 2  slika 3 

A. Bor.  Bukev.  Lipa. 

B. Bukev. Bor.   Lipa. 

C. Bor.  Lipa.  Bukev. 

D. Bukev.  Lipa.  Bor. 

E. Lipa.  Bukev.  Bor. 

 

30.3 Imamo tabelo, ki prikazuje 

gostoto lesa (hrast, smreka, 

jelka, bukev) v kilogramih na 

kubični meter (kg/m
3
).  

Katero A testirano prikolico 

bomo kupili, da bomo lahko 

prevažali  1 m
3 

(kubik)  

hrastovega lesa in ne bomo 

zapravili preveč denarja? 

 

 Nosilnost v kg. Cena v evrih. 

A. Do 350.  600 

B. Do 450.  700 

C. Do 550.  900 

D. Do 700.  1000 

E. Do 900.  1500 

0
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MPP 31 (4. 1. G): Izboljšava projektiranih in oblikovalskih rešitev. 

 

31.1 Kaj je potrebno narediti, kadar testiranje prototipa pokaže določene 

pomanjkljivosti? 

 

A. Vrniti se na začetek in poskusiti narediti izboljšavo. 

B. Predstaviti izdelek na trgu in zatajiti pomanjkljivosti. 

C. Predstaviti izdelek na trgu in predstaviti pomanjkljivosti. 

D. Opustiti razvijanje. 

 

31.2 Podjetje, ki izdeluje lesena zunanja igrala, je imelo na izdelkih težave s 

pretežko zidano kritino. Kaj naj naredijo, da ne podražijo izdelka? 

 

A. Povečajo naj dimenzijo tramov. 

B. Zamenjajo naj strešno kritino za lažjo in cenejšo, ki pa nima certifikata CE. 

C. Zamenjajo naj strešno kritino za lažjo in enako drago, ki ima certifikat CE. 

D. Delajo naj igrala brez streh. 

E. Podvojijo naj število tramov. 

 

31.3 Želimo narediti lesen zaboj (glej sliko) zunanjih dimenzij: 

dolžina 400mm, širina 400mm, višina 400mm. Debelina lesa je 

20mm. Prvotni načrt ni bil pravi, zato izdelujemo novega. 

Kakšne naj bodo dimenzije lesenih sestavnih delov novega 

načrta? 

 

A. 4 stranice dimenzij 400mm x 400mm, osnovna plošča 400mm x 400mm. 

B. 4 stranice dimenzij 400mm x 400mm, osnovna plošča 380mm x 380mm. 

C. 4 stranice dimenzij 400mm x 400mm, osnovna plošča 360mm x 360mm. 

D. 2 stranici dimenzij 400mm x 400mm, 2 stranici dimenzij 360mm x 400mm,  

osnovna plošča 400mm x 400mm. 

E. 2 stranici dimenzij 400mm x 400mm, 2 stranici dimenzij 360mm x 400mm,  

osnovna plošča 360mm x 360mm. 
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STP 12: Učenci bodo razvili razumevanje o uporabi in vzdrževanju tehnoloških 

izdelkov in sistemov. 

 

MPP 32 (4. 2. D): Sledenje korakov v navodilih za montažo. 

 

32.1 Kako se imenuje postopek z navodili na spodnji sliki? 

 

A. Navodila za uporabo. 

B. Navodila za montažo. 

C. Navodila za postavljanje. 

D. Opozorila za nevarnost. 

 

 

32.2 Pri montaži je potrebno sestaviti različne elemente. Na sliki  A uporabimo 

_______________, na sliki B pa _________________ . 

 

A. Mozničenje / Žebljanje. 

B. Lepljenje / Vijačenje. 

C. Mozničenje / Vijačenje. 

D. Vijačenje / Žebljanje. 

E. Lepljenje / Mozničenje. 

 

32.3 Iz vezane plošče pravokotne oblike debeline 12 mm 

želimo narediti osnovno ploščo nepravilnih oblik za 

obešalnik, na katerega bomo kasneje montirali še obešala in 

okraske iz mavca. S čim bi jo najhitreje natančno izrezali? 

 

 Orodje:   Razlog: 

A. Motorna bencinska žaga.  1. Zelo velika varnost. 

B. Električna motorna rezljača. 2. Zelo hitro žaganje. 

C. Lisičji rep.    3. Zelo fino žaganje. 

D. Krožna žaga.   4. Natančno žaganje zaradi premikanja  

     obdelovanca. 

E. Fina ročna žaga.   5. Poceni rešitev. 
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MPP 33 (4. 2. E): Pravilna izbira in varna uporaba orodja, stroja ali sistema za posebne 

namene (naloge). 

 

33.1 Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri delu z mizarskimi orodji in stroji. 

 

A. Urejenost delovnega okolja. 

B. Čim manjšo porabo delovnega časa. 

C. Lastno varnost in varnost drugih. 

D. Malo lesnega odpadka. 

 

33.2 S čim strojno naredimo luknjo za tečaje z ravnim dnom na sliki, ki ima 

premer 30mm? 

 

A. Z navadnim lesnim svedrom. 

B. S kačastim svedrom. 

C. Z grčarjem (Forstnerjev sveder). 

D. S svedrom za opaže. 

E. S šilom. 

 

33.3 Želimo narediti deske za izdelavo sodov. Potrebujemo polizdelke iz lesa, ki jih 

moramo narediti s primernim orodjem. Katere polizdelke potrebujemo in kako jih 

naredimo? 

 

 Polizdelek:  Kako je narejen: 

A. Okrogli les.  1. Z lepljenjem neparnih lesenih listov. 

B. Tesani les.  2. Z različnimi žagami naredimo letve. 

C. Cepljen les.  3. Obdelan s sekiro plenkačo v podolžni smeri debla. 

D. Rezani les.  4. Olupljen s pomočjo stroja za lupljenje debla. 

E. Plošče iz furnirjev. 5. Razkosanje debla po liniji vlaken s pomočjo  

     sekire in klinov. 
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MPP 34 (4. 2. F): Uporaba računalnika za dostop do informacij in za organiziranje 

podatkov. 

 

34.1 Kako poiščemo točno določeno informacijo na spletu? 

 

A. S prosto dostopno programsko opremo. 

B. S plačljivo programsko opremo. 

C. Z internetnim brskalnikom. 

D. Na družabnem omrežju (Facebook, Twitter,…). 

 

34.2 Za boljšo predstavo si svojo zamisel prikazal kot model s pomočjo  

_____________. Na koncu si naredil izračun cene končnega izdelka z 

računalniškim programom  _________________. 

 

A. Skice / Word. 

B. Programa slikar /  Kalkulacije. 

C. Programa Kalkulacije / Excel. 

D. 3D grafičnim programom / Kalkulacije. 

E. Programa Word / Excel. 

 

34.3 Na razpolago imamo različne naprave za priključitev na osebni računalnik. 

Po navodilu moramo priključiti samo vhodne enote. Ali katero od spodaj naštetih 

ne bomo priključili? Zakaj? 

  

 Naprave:  Vzrok: 

A. Optični čitalec. 1. Nimamo pripadajoče programske opreme. 

B. Tiskalnik.  2. Nimamo dovolj USB vhodov. 

C. Digitalni fotoaparat. 3. Ne pošilja informacij v računalnik. 

D. Miška.   4. Nimamo navodil za uporabo. 

E. Mikrofon.  5. Ne omogoča shranjevanje na zunanje pomnilne  

     enote. 
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MPP 35 (4. 2. G): Uporaba običajnih simbolov pri komunikaciji o pomembnih zamislih. 

 

35.1 Ljudje naj bi varčevali z elektriko. Zato smo ob nakupu novega hladilnika 

pozorni na: 

 

A. Velikost. 

B. Glasnost. 

C. Barvo. 

D. Energijsko nalepko s simbolom A. 

 

35.2 Želimo postaviti manjšo leseno drvarnico z opečnatimi strešniki. Kateri 

žagani les moramo izbrati za osnovno konstrukcijo? 

 

A. Deske. 

B. Letve. 

C. Tramove (gredi). 

D. Plohe. 

E. Deske in plohe. 

 

 

35.3 Na čistilih so pogosto posebni znaki in opozorila. Med te znake spada tudi: 

Kaj pomeni znak in kje bi taka čistila hranili? 

 

 Znak:    Prostor shranjevanja: 

A. Okolju nevarno. 1. V temnem prostoru. 

B. Zdravju škodljivo. 2. V kuhinji v bližini živil. 

C. Zelo strupeno.  3. V originalni embalaži. 

D. Eksplozivno.  4. V prostoru, kjer otroci nimajo dostopa. 

E. Jedko.   5. 3 + 4. 
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STP 13: Učenci bodo razvili razumevanje o ocenjevanju vpliva proizvodov in 

sistemov. 

 

MPP 36 (4. 3. C): Primerjanje in razvrščanje zbranih podatkov, da bi opredelili vzorce. 

 

36.1 Kdaj bo najtoplejši 

dan? 

 

A. Sobota 29. Avgust. 

B. Nedelja 30. Avgust. 

C. Več dni bo imelo enako 

najtoplejšo dnevno 

temperaturo. 

D. Več dni bo imelo enako 

najtoplejšo jutranjo 

temperaturo. 

 

36.2 Kaj nam prikazuje slika? 

 

A. Da 5 dijakov preskoči 2,0 m. 

B. Da 10 dijakov skoči 2,0 m ali več. 

C. Da 1 dijak skoči manj kot 2 m. 

D. Da je skupaj 5 zmagovalnih dijakov. 

E. Da je več tistih dijakov, ki skočijo manj kot 2,0 m, kot tistih,ki skočijo več kot 2,0 

m. 
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36.3 Na sliki so 4 zobniki. Zamenjati želimo najpočasnejši gnani zobnik in ga 

nadomestili z malo hitrejšim od 

dozdajšnjega. Kakšen zobnik naj 

namestimo? 

 

Zobnik:    Razlog: 

A. Manjši zeleni zobnik.  1. Velikost zobnika ne vpliva na hitrost. 

B. Večji zeleni zobnik.  2. Večji kot je gnani zobnik, večja je hitrost. 

C. Manjši modri zobnik.  3. Manjši kot je gnani zobnik, manjša je hitrost. 

D. Večji modri zobnik.  4. Manjši kot je gnani zobnik, večja je hitrost. 

E. Večji rumeni zobnik.  5. Na hitrost zobnika vpliva smer vrtenja. 

 

MPP 37 (4. 3. D): Raziskovanje in ocenjevanje vpliva posebne tehnologije na družbo in 

okolje. 

 

37.1 Katero tehnologijo je potrebno razvijati za hiter prevoz ljudi med dvema zelo 

oddaljenima krajema? 

 

A. Avtomobilsko. 

B. Železniško. 

C. Letalsko. 

D. Ladjedelsko. 

 

37.2 Katero elektrarno naj postavimo, da nič ne vplivamo na naravo samega 

okolja in ob tem ne bomo onesnaževali. 

 

A. Jedrsko. 

B. Termo. 

C. Strešno elektrarno na sončne celice. 

D. Vetrno. 

E. Hidro. 
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37.3 Za človeka so še posebej nevarni drobni sajasti delci zelo majhnih velikosti, ki 

prodirajo v dihala in se odložijo v pljučih. V spodnji tabeli imamo podatke o 

avtomobilih. Katerega bi izbral na podlagi zgornjega vpliva? 

 

 Avto 1. Avto 2. Avto 3. Avto 4. Avto 5. 

Vrsta 

motorja. 

Bencin. Bencin. Dizel. Dizel. Dizel. 

Prostornina 

(ccm). 

1600 1600 2000 1600 2000 

Moč (kW). 88 88 110 85 135 

Menjalnik. Ročni 5 

stopenjski. 

Ročni 5 

stopenjski. 

Ročni 6 

stopenjski. 

Samodejni 6 

stopenjski. 

Samodejni 6 

stopenjski. 

Povprečna 

poraba (l/100 

km). 

7,0 6,5 4,8 4,5 6,6 

Izpust CO2 

(g/km). 

125 130 110 120 134 

 

A. Avto 1. 

B. Avto 2. 

C. Avto 3. 

D. Avto 4. 

E. Avto 5. 

 

MPP 38 (4. 3. E): Preučevanje in odločanje o smiselnosti uporabe določenega proizvoda 

ali sistema. 

 

38.1 Poznamo različne postopke za ločevanje snovi. Katerega bi izbral/a za 

ločevanje trdnih delcev od kapljevin? 

 

A. Vejanje. 

B. Sejanje. 

C. Usedanje. 

D. Filtriranje. 
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38.2 Učitelj je pri predmetu Naravoslovje in tehnika hotel preveriti vsa poglavja, 

pa bi bil test predolg. Katero poglavje naj izpusti, da bodo učenci test rešili 

natanko v eni šolski uri? 

 

A. Podatki. 

B. Voda. 

C. Zrak. 

D. Zemlja. 

E. Sonce. 

 

38.3 Po barvanju čolna na suhem (težkega okoli 1000 kg) ga želimo po betonski 

klančini spraviti v morje brez poškodb in brez stroškov. Kako bi to storili? 

 

A. Z vleko po betonu. 

B. Z vleko in porivanjem po pesku. 

C. S porivanjem po ploščatih deščicah. 

D. Z vlečenjem in porivanjem po valjastih palicah. 

E. Poskusimo poiskati dvigalo. 

 

Kategorija 5: SVET OBLIKOVANJA IN PROJEKTIRANJA 

STP 14: Učenci bodo razvili razumevanje o medicinski tehniki in tehnologiji. 

 

MPP 39 (5. 1. D): Cepiva so v razvitih državah narejena za zaščito pred širjenjem 

bolezni ali pa so namenjena za lajšanje simptomov ter ustavljanje določenih tipov 

bolezni. 

 

39.1 Dobili smo tablete za zdravljenje bolezni, pa so preveliki, da bi jih pogoltnili. 

Zato jih zdrobimo. Katero lastnost tablet smo izkoristili? 

 

A. Veliko trdnost. 

B. Šibko trdnost. 

C. Veliko trdoto. 

D. Šibko trdoto. 

 

Poglavje: Čas v minutah 

Podatki. 5 

Voda. 15 

Zrak. 10 

Zemlja. 12 

Sonce. 8 
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39.2 V zdravstvenem domu so se pri transportu odpadkov raztresle že uporabljene 

igle. Kako naj jih v najkrajšem času varno poberejo? 

 

A. Z rokavicami za enkratno uporabo. 

B. Z delovnimi rokavicami. 

C. S pinceto. 

D. S kirurškimi škarjami za stiskanje žil. 

E. Z magnetom. 

 

39.3 Zdravnica želi majhnemu otroku vnesti cepivo za preprečevanje določenega 

tipa bolezni v telo, pa se pri normalnem pritisku na bat injekcije le ta noče 

premakniti. Kaj mora storiti in kakšen je vzrok težave? 

 

 Kaj naj stori:    Vzrok: 

A. Počaka, da bat popusti. 1. Počasno pretočno cepivo. 

B. Očisti in preveri injekcijo. 2. Premajhen pritisk na bat. 

C. Zamenja bat.   3. Premajhen bat. 

D. Zamenja celotno injekcijo. 4. Zrak v injekciji. 

E. Pritisne naj z večjo silo. 5. Zamašen del injekcije na izhodu cepiva. 

  

MPP 40 (5. 1. E): Tehnološki napredek je omogočil izdelavo novih delov telesa, 

njihovo popravilo ali zamenjavo in zagotovil napredek ter izdelavo naprav za 

mobilnost. 

 

40.1 Bergle omogočajo hojo bolnemu človeku. Morajo biti lahke, a hkrati trdne. Iz 

katerega materiala je narejeno ogrodje bergel na sliki? 

 

A. Kovinskega profila. 

B. Težko kovinske palice. 

C. Lesa. 

D. Plastike. 
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40.2 Invalidski vozički so izdelani za boljšo mobilnost bolnega človeka. Glede na 

potrebe, konfiguracijo terena, starost invalida in stopnjo invalidnosti izbiramo 

med dvema vrstama: voziček na sliki 1 za premikanje potrebuje ________, voziček 

na sliki 2 pa _______. 

                          

A. Električno energijo; Sončno energijo. 

B. Mehansko (ročno) energijo; Bencin. 

C. Električno energijo; Mehansko 

(ročno) energijo. 

D. Bencin; Mehansko (ročno) energijo. 

E. Sončno energijo; Električno energijo. 

 

40.3 Na sliki je medicinsko orodje, ki mora biti iz primernega material. Kaj je na 

sliki in iz kakšnega materiala mora biti? 

 

 Slika:    Material: 

A. Papagajke.   1. Trd, za enkratno uporabo. 

B. Kombinirane klešče.  2. Trden, nedrseč, odporen na dezinfekcijo. 

C. Zatezne klešče.  3. Plastičen, nedrseč. 

D. Klešče za ruvanje zob. 4. Trden, za enkratno uporabo. 

E. Ščipalke.   5. Plastičen, trd, trden. 

 

MPP 41 (5. 1. F): Oblikovanih je bilo veliko orodij in pripomočkov za uporabo v 

zdravstvu ter za zagotavljanje varnega okolja. 

 

41.1 Tehnologija je razvila in naredila različne pripomočke v zdravstvu. S katerim 

merimo telesno temperaturo? 

 

A. Z ušesnim termometrom. 

B. Z zapestnim barometrom. 

C. Z napravo za merjenje sladkorja. 

D. Z napravo za merjenje holesterola. 
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41.2 Zobozdravnik ima težave, saj nima dovolj moči za izruvanje zoba. Katere 

klešče naj izbere? 

 

A. S krajšimi ročaji. 

B. Z daljšimi ročaji. 

C. Z vrtiščem ravno na sredini celotne dolžine klešč. 

D. Z daljšimi ročicami na strani vrtišča, ki oprimejo zob in krajšimi ročaji. 

E. Z vrtiščem, ki omogoča večjo razprtje ročajev. 

 

41.3 Akumulatorski vrtalnik v medicini uporabljajo kot pripomoček pri vijačenju 

kosti. Sestavljajo ga pogonski zobnik, pogonska gred, gnani zobnik in še ena 

komponenta. Katera? Zakaj je pomembna? 

 

Komponenta:   Zakaj je pomembna: 

A. Veriga.  1. Prenaša gibanje na gnani zobnik. 

B. Vmesni zobnik. 2. Omogoči gibanje pogonskemu zobniku. 

C. Gnani verižni zobnik. 3. Omogoča vrtenje, saj je nanjo pritrjen gnani  

     zobnik. 

D. Pogonska jermenica. 4. Prenaša gibanje med zobniki. 

E. Gnana gred.  5. Spreminja smer gibanja. 

 

STP 15: Učenci bodo razvili razumevanje o kmetijstvu in z njim povezanimi 

biotehnologijami. 

 

MPP 42 (5. 2. C): Človek je v svojem okolju ustvaril umetne ekosisteme. Delujejo kot 

celota in so sestavljeni iz ljudi, rastlin in živali. 

 

 

 

 

 

 



LX 

 

42.1 Kako imenujemo zvrst kmetijstva, s katerim z uporabo tehnoloških postopkov 

(košenje, baliranje, molzenje, ograjeni pašniki) pridobivamo meso, mleko, 

krzno,…? 

 

A. Bio kmetijstvo. 

B. Pridelava gensko spremenjenih rastlin. 

C. Poljedelstvo. 

D. Živinoreja. 

 

42.2 Kako bi uporabili živalske odpadke? 

 

A. Kot umetno gnojilo, ki omogoči hitrejšo rast. 

B. Kot naravno gnojilo, ki omogoči hitrejšo rast. 

C. Kot gnojilo, ki omogoči hitrejšo rast zaradi dodanih umetnih kemikalij. 

D. Kot umetno gnojilo, ki zavira prehitro rast plevela. 

E. Kot naravno gnojilo, ki podaljša naravno rast rastlin. 
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42.3 Postaviti je potrebno ograjo z električnim pastirjem na zelo oddaljenem 

travniku. Travnik je dolg 50m in širok 20m, torej ima obseg 140m. Upoštevaj 

dejstvo, da je potrebno nastaviti žico na dveh višinah in da je potrebno postaviti 

lesen količek na vsakih 10m. Kaj potrebujemo, da uredimo življenjski prostor za 

živino?  

 

 

 

A. Močan akumulator, 280m žice, 14 lesenih količkov in akumulatorski pastir na 

12V. 

B. Močan akumulator 140m žice, 15 lesenih količkov  in akumulatorski pastir na 12V. 

C. Močan akumulator, 280m izolirane žice, 12 lesenih količkov in akumulatorski pastir 

na 12V. 

D. Električni kabel iz kmetije do pašnika, 140m izolirane žice, 15 lesenih količkov in 

akumulatorski pastir na 12V. 

E. Električni kabel iz kmetije do pašnika, 280 žice, 14 lesenih količkov in 

akumulatorski pastir na 12V. 

 

MPP 43 (5. 2. D): Večino kmetijskih odpadkov je mogoče reciklirati. 

 

43.1 Kako imenujemo postopek recikliranja organskih odpadkov? 

 

A. Kompostiranje. 

B. Sežiganje. 

C. Granuliranje. 

D. Stiskanje. 
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43.2 Olupke od krompirja vržemo v kanto__________________________. Ti 

odpadki se po približno letu dni spremenijo  ________________________. 

 

A. Za mešane odpadke / V obnovljive vire. 

B. Za ostale odpadke / In zgnijejo. 

C. Za mešane odpadke / V seme za nadaljnjo pridelavo krompirja. 

D. Za biološke odpadke /  V nekvalitetno prst. 

E. Za biološke odpadke / V humus. 

 

43.3 V našem domu so napeljani radiatorji. Zdaj bomo v klet namestili novo peč 

na biogoriva, ki za ogrevanje uporabi trde snovi iz recikliranih materialov. Katero 

peč bomo namestili in za kako se bomo greli? 

 

Peč:   Ogrevanje: 

A. Na drva. 1. S toplotno črpalko. 

B. Na pelete. 2. Z ventilacijo toplega zraka. 

C. Na olje. 3. Centralno ogrevanje, ki ima sklenjen krog. 

D. Plinska. 4. Centralno ogrevanje,ki ima razklenjen krog. 

E. Električna. 5. S klimatsko napravo. 

 

MPP 44 (5. 2. E): Različni procesi v kmetijstvu zahtevajo za njihovo izpeljavo različne 

postopke, orodja in sisteme. 

 

44.1 Sodobne kmetije za svojo uspešno poljedelstvo potrebujejo: 

 

A. Izpeljavo različnih postopkov. 

B. Uporabo različnih orodij. 

C. Uporabo različnih sistemov. 

D. A + B + C. 
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44.2 V gozdu podirajo bukve. Za uspešno in varno podiranje dreves morajo 

uporabiti _________________ žago in imeti s seboj ____________________. 

 

A. Električno motorno / Čelado in varnostne hlače. 

B. Bencinsko motorno / Čelado, varnostne hlače, bencin. 

C. Krožno / Varnostne hlače in agregat. 

D. Tračno / Čelado, bencin in agregat. 

E. Cepilnik dreves / Čelado, varnostne hlače, agregat. 

 

44.3 Na kmetijskem delovnem stroju je potrebno zamenjati del pločevine. 

Potrebno je odrezati določeno dimenzijo pločevino debeline 4mm. Katero izmed 

spodnjih orodij dostopnih na kmetiji bi uporabili? 

 

Orodje:     Razlog: 

A. Ročne škarje za pločevino.  1. Zelo tanka pločevina. 

B. Vzvodne škarje za pločevino. 2. Žaganje je podobno kot pri lesu. 

C. Ročno žago.    3. Ne potrebujemo ravnega reza. 

D. Kotni brusilnik.   4. Razrez debelejše pločevine z  

       majhno silo. 

E. Krožno žago.    5. Uporaba enakega rezila kot pri  

       betonu. 

 

STP 16: Učenci bodo razvili razumevanje o energiji in energetski tehnologiji. 

 

MPP 45 (5. 3. C): Energijo pridobivamo v različnih oblikah. 

 

45.1 Kaj potrebujeta za svoje delovanje pralni in pomivalni stroj? 

 

A. Svetlobno energijo. 

B. Električno energijo. 

C. Kemično energijo. 

D. Toplotno energijo. 
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45.2 Kalkulator na solarne celice nam ne deluje. Za delovanje mu moramo 

zagotoviti ______________________, katero nato pretvarja v 

_________________________. 

 

A. Električno energijo / Mehansko energijo. 

B. Toplotno energijo / Sistem računanja. 

C. Svetlobno energijo / Električno energijo. 

D. Mehansko energijo / Vezje. 

E. Kemično energijo / Računalniške operacije. 

 

45.3 Vetrne elektrarne ob Jadranskem morju so postavljene oziroma obrnjene 

tako, da delujejo samo ob burji. Kako bi lahko njihovo delovanje izboljšali? 

 

A. Podaljšali bi krake vetrnic. 

B. Omogočili bi obračanje elektrarn v smeri vetra. 

C. Obrnili bi vetrnice v smeri jugo vzhoda (od koder piha jugo). 

D. A in C. 

E. Odstranili bi jih in iskali boljšo lokacijo. 

 

MPP 46 (5. 3. D): Orodja, stroji, naprave in sistemi za svoje delovanje potrebujejo 

energijo. 

 

46.1 Kaj v električnem krogu predstavlja vir? 

 

A. Stikalo. 

B. Žice. 

C. Baterija. 

D. Žarnica. 
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46.2 V kablu so tri žice, ki jih želimo vezati na porabnik. _________________ 

žici(e) bi povezali na dve različni fazi, ___________________ bi vezali na 

ozemljitveni priključek. 

 

A. Rjavo, modro in rumeno zeleno / Nobeno žico. 

B. Rjavo in rumeno zeleno / Modro žico. 

C. Rjavo in modro / Rumeno zeleno žico. 

D. Modro in rumeno zeleno / Rjavo žico. 

E. Rjavo in del rumeno zelene / Del rumeno zelene žice in modro žico. 

 

46.3 Kupujemo novi pralni stroj. Katerega naj izberemo, da bomo v petih letih 

skupaj s samim nakupom zapravili najmanj denarja? 

 

 PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 

Energijski razred. C B B A A 

Cena (€) 300 350 400 500 600 

Garancija (v letih) 3 5 5 5 10 

Širina (cm) 40 60 60 60 60 

Letni strošek (€). 140 100 80 60 50 

 

A. Pralni stroj 1. 

B. Pralni stroj 2. 

C. Pralni stroj 3. 

D. Pralni stroj 3 ali pralni stroj 4. 

E. Pralni stroj 5. 

 

STP 17: Učenci bodo razvili razumevanje o informacijski in komunikacijski 

tehnologiji. 

 

MPP 47 (5. 4. D): Obdelava podatkov med uporabo tehnologije lahko pomaga pri 

človeških odločitvah in reševanju problemov. 
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47.1 Kako najhitreje pridemo do želene informacije? 

 

A. Z računalniško tehnologijo. 

B. S prebiranjem knjig. 

C. S prebiranjem revij. 

D. A. + B. + C. 

 

47.2 Pri obdelavi podatkov nas zanima, v katerem obdobju temperatura najhitreje 

narašča?  

 

A. Marec in april 2011. 

B. September in oktober 2011. 

C. Februar in marec 2012. 

D. Avgust 2012. 

E. Marec 2013. 

 

 

 

 

47.3 Imamo list papirja, na katerem je besedilo in slika. Želimo ga obdelati s 

pomočjo računalniškega programa. Kaj bomo uporabili in kaj bomo s tem storili? 

 

Uporaba:    Pretvorba: 

A. Anologni fotoaparat.  1. V anologno obliko. 

B. Tiskalnik.   2. V digitalno obliko. 

C. Optični čitalnik.  3. Lasersko obliko. 

D. Tipkovnica.   4. V grafični format. 

E. Prikazovalnik.   5. V A5 format. 

 

MPP 48 (5. 4. E): Informacije lahko pridobimo in jih pošiljamo preko različnih 

tehnoloških virov, vključno s tiskanimi in elektronskimi mediji. 

 

 



LXVII 

 

48.1 Šola nas obvešča o nadomeščanjih na spletni strani. Preko katerega medija 

smo obveščeni? 

 

A. Zvočnega medija. 

B. Tiskanega medija. 

C. Pošte. 

D. Elektronskega medija. 

 

48.2 Končni izdelek narejen pri pouku tehnike in tehnologije želimo prodati preko 

spleta. Še prej pa ga moramo ____________________. To bi naredili s pomočjo 

računalniškega programa Kalkulacije, ki zajame in izračuna  

______________________. 

 

A. Testirati / Stroške materiala in čas izdelave. 

B. Serijsko izdelati / Stroške objave na spletu. 

C. Serijsko izdelati / Stroške materiala. 

D. Ovrednotiti / Stroške materiala, čas izdelave, določitev cene delovnih operacij 

in ostalih stroškov. 

E. Ovrednotiti / Davek in popust. 

 

48.3 Na sliki je tehniška risba narisana s programom CiciCad, ki 

spada med ______________. Tehniško risbo moramo dostaviti 

učitelju, zato jo ____________. 

 

 

 Orodje:    Način dostave: 

A. Računalniško audio orodje.  1. Shranimo na trdi disk in pošljemo preko  

      e maila. 

B. Računalniško grafično orodje.  2. Natisnemo s tiskalnikom in odnesemo  

      učitelju. 

C. Računalniško predstavitveno orodje. 3. Shranimo na zunanjo pomnilno enoto in  

      odnesemo učitelju. 

D. Računalniško računovodsko orodje. 4.         1. + 2. 

E. Spletno audio orodje.   5. 1. + 2. + 3. 
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MPP 49 (5. 4. F): Komunikacijska tehnologija je prenos sporočil med ljudmi in/ali stroji 

na razdalji z uporabo tehnologije. 

 

49.1 Kako se imenuje prenos sporočil med človekom in napravo za tiskanje? 

 

A. Transport. 

B. Tiskarstvo.  

C. Komunikacija. 

D. Založništvo. 

 

49.2 Kaj naj uporabimo za prenos slike na veliki razdalji s svojim sošolcem? 

 

A. Radijski bluetooth prenos. 

B. Multimedijsko sporočilo MMS. 

C. Kratko sporočilo SMS. 

D. B. + C. 

E. Nič od tega. 

 

49.3 Kako se inženir strojništva sporazume z orodjarjem v delavnici o obliki in 

karakteristikah izdelka, katerega morajo v delavnici izdelati? 

 

A. S tehniško dokumentacijo. 

B. Preko e-pošte. 

C. Preko MMS sporočila. 

D. Preko telefona. 

E. Preko spletnega družabnega omrežja. 

 

MPP 50 (5. 4. G): Črke, znaki in ikone so simboli, ki predstavljajo ideje, 

količine,elemente in operacije. 
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50.1 Kaj predstavlja simbol °C? 

 

A. Temperaturo. 

B. Stopinje Celzija. 

C. Termometer. 

D. Kalvin. 

 

50.2 V posodi je na začetku 10 litrov vode. Koliko vode bo odteklo, če bo odtekala 

po cevki kot kaže slika? 

 

A. Odtekla bo vsa voda iz posode. 

B. 2 litra vode. 

C. 4 litri vode. 

D. 6 litrov vode. 

E. Nič vode ne bo odteklo. 

 

 

 

50.3 Trije prijatelji so se na rojstnem dnevu preizkusili v dveh športih, rezultate 

nam prikazuje tabela. Kaj pa trenirajo vsakodnevno, če pogledaš rezultate iz 

rojstnega dneva? 

 

A. Uroš ne trenira nič, Primož 

nogomet, Aleš rokomet. 

B. Uroš ne trenira nič, Primož 

rokomet, Aleš nogomet. 

C. Uroš trenira atletiko, Primož 

nič, Aleš rokomet. 

D. Uroš trenira atletiko, Primož 

rokomet, Aleš nogomet. 

E. Uroš trenira nogomet, Primož 

rokomet, Aleš nič. 
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STP 18: Učenci bodo razvili razumevanje o transportni tehnologiji. 

 

MPP 51 (5. 5. D): Transport omogoča prevoz ljudi in blaga iz kraja v kraj. 

 

51.1 Kako imenujemo tehnologijo, ki prevaža ljudi iz kraja v kraj? 

 

A. Prenašanje. 

B. Potiskanje. 

C. Transport. 

D. Vlečenje. 

 

51.2 Veliko ljudi se zlasti po mestih prevaža s kolesi. Kateri del kolesa lahko 

pogrešamo na kolesu z 21. prestavami? 

 

A. Električno napeljavo. 

B. Mehanizem za krmiljenje. 

C. Prednje in zadnje kolo. 

D. Prestavni mehanizem. 

E. Zavorni mehanizem. 

 

51.3 Imamo gonilni zobnik Z1 in gnani zobnik Z2, ki sta povezana z verigo. Želimo 

doseči večjo hitrost gnanega zobnika Z2 pri enaki hitrosti gonilnega zobnika Z1. 

Kaj naj storimo? 

  

A. Zamenjamo gonilni zobnik Z1 za manjšega. 

B. Zamenjamo gnani zobnik Z2 za manjšega. 

C. Zamenjamo gnani zobnik Z2 za večjega. 

D. Skrajšamo verigo. 

E. Zamenjamo gonilni zobnik Z1 za manjšega, gnani zobnik Z2 pa za večjega. 

 

MPP 52 (5. 5. E): Prometni sistemi lahko izgubijo na učinkovitosti, kadar en del manjka 

ali ne deluje pravilno oziroma kadar podsistem ne deluje. 
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52.1 Kaj mora imeti šola izdelano za zagotovitev prometne varnosti učencev? 

 

A. Prometno varnostni načrt šole. 

B. Problematiko prometne ureditve. 

C. Načrt šolskih poti. 

D. Urejeno parkirišče. 

 

52.2 Sestavljamo verižno gnojilo. Katere sestavne dele moramo kupiti? 

 

A. Pogonski verižni zobnik, veriga, gnani verižni zobnik. 

B. Pogonski verižni zobnik, jermen,  gnana jermenica. 

C. Pogonski zobnik, veriga, gnana jermenica. 

D. Pogonski zobnik, jermen, gnani verižni zobnik. 

E. Pogonski zobnik Z2, vmesni zobnik Zx, gnani zobnik Z1. 
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52.3 Pri varni vožnji s kolesom je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno zaščito 

glave. Katero čelado bi izbrali? 

 A B C 

1 Material zunanjega 

dela 

Trda umetna masa. Elastična umetna 

masa. 

Usnje. 

2 Material notranjega 

dela. 

Guma. Pena. Stiropor. 

3 Trakovi za 

pritrditev. 

Elastika. Pleten trak. Vrv. 

4 Prileganje glave. Mora biti malo 

pretesna. 

Natančno prileganje k 

glavi. 

Mora imeti še malo 

prostora med čelado in 

glavo. 

5 Varnost Ima varnostni CE 

certifikat za delo. 

Nima varnostnega CE 

certifikata. 

Ima varnostni CE 

certifikat za 

kolesarjenje. 

 

A. 1A + 2B + 3A + 4B + 5A 

B. 1B + 2A + 3C + 4C + 5C 

C. 1A + 2C + 3B + 4B + 5C 

D. 1C + 2C + 3B + 4C + 5A 

E. 1A + 2A + 3A + 4A + 5B 

 

STP 19: Učenci bodo razvili razumevanje o proizvodni tehnologiji. 

 

MPP 53 (5. 6. C): Sistemi za obdelavo pretvorijo naravne materiale v izdelke. 

 

53.1 Kateri izmed spodaj naštetih izdelkov ni iz oplemenitenega lesa? 

 

A. Lepljen les. 

B. Plošče iz furnirjev. 

C. Panelne plošče (kombinirane). 

D. Tesani les. 
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53.2 Tovarna, v kateri izdelujejo oblačila za jadralce, izbira kvalitetno izdelane 

tkanine, ki ____________________. Te tkanine ________________________. 

 

A. Ne prepuščajo vetra / Nimajo por ali pa so le te zelo majhne. 

B. Ne prepuščajo vode / Imajo pore, ki določen čas zadržujejo vodo. 

C. Ne prepuščajo vetra / Imajo pore kot bombažne tkanine. 

D. Ne prepuščajo vode / Nimajo por. 

E. Ne prepuščajo vetra in vode / Nimajo por ali pa so le te zelo majhne. 

 

53.3 Na sliki je postopek strojne izdelave papirja, kjer pa v kvadratku manjka 

odstranjeni pokvarjeni del strojne 

opreme. V katerem delu 

izdelovanja papirja morajo 

namesti novo opremo in katero 

strojno opremo bi namestili? 

 

Sestavni del sistema:   Strojna oprema: 

A. Mokri del.   1. Valji stiskalnic. 

B. Stiskalni del.   2. Sušilni valji. 

C. Sušilni del.   3. Rezalni noži. 

D. Glajenje in navijanje.  4. Mešalna kad. 

E. Razrez.   5. Navijalci. 

 

MPP 54 (5. 6. D): Proizvodni proces vključuje oblikovanje izdelkov, zbiranje sredstev, 

uporabo orodij, obrazec, združevanje materialov. 

 

54.1 V tovarni papirja serijsko luknjajo papir. Kako imenujemo ta postopek? 

 

A. Trganje. 

B. Rezanje. 

C. Sekanje. 

D. Striženje. 
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54.2 Načrtujemo izdelavo ladijskega poda v zgornjih prostorih hiše. Katerega lesa 

ne bi izbrali? 

 

A. Jesen. 

B. Macesen. 

C. Bukev. 

D. Hrast. 

E. Vsi so primerni za ladijski pod. 

 

54.3 Avto je izdelan iz standardnih delov, ki jih moramo po določenih prevoženih 

kilometrih zamenjati. Ima 130 000 prevoženih kilometrov in je bil servisiran po 

navodilih proizvajalca avtomobila na vsakih 20 000 kilometrov. Tabela 

priporočenih servisnih posegov nam prikazuje, kaj naj pri določenem servisu 

zamenjamo. Kdaj bo potrebno zamenjati sestavne dele gonila? 

Poseg Interval km Poseg Interval km 

Zamenjava motornega 

olja. 

20 000 Zamenjava filtra za 

zrak. 

60 000 

Zamenjava filtra za 

olje. 

20 000 Zamenjava vžigalnih 

svečk. 

60 000 

Zamenjava filtra za 

potniški prostor. 

20 000 Zamenjava zavorne 

tekočine. 

60 000 

Zamenjava filtra za 

dizelsko gorivo. 

40 000 Zamenjava zobatega 

jermena. 

120 000. 

 

A. Takoj. 

B. Pri naslednjem servisu. 

C. Pri 180 000 km. 

D. Pri 240 000 km. 

E. Ni potrebno menjati. 

 

MPP 55 (5. 6. E): Proizvodnja podjetja obstaja zaradi porabe blaga. 

 

55.1 Kateri člen manjka v spodnji medsebojno povezani verigi? 

 

A. Transport. 

B. Ljudje – kupci. 

C. Industrija. 

D. Šolstvo. 
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55.2 Avtomobilsko podjetje je s svojim modelom v petih letih doseglo zelo dobre 

rezultate, zdaj pa se je prodaja modela močno ustavila oziroma padla. Kaj naj 

storijo? 

 

A. Znižajo ceno. 

B. Naredijo boljšo reklamo. 

C. Razvijejo nov model. 

D. Ukinejo tovarno. 

E. A. + C. 

 

55.3 Podjetje, ki izdeluje avtomobilske pnevmatike, določa ceno za maloprodajo 

svojega izdelka. Primerljiva pnevmatika enakih karakteristik od drugega 

proizvajalca se prodaja za 79 €. Kakšno ceno naj podjetje določi, če imaš na 

razpolago spodnje podatke o stroških podjetja s pnevmatiko? 

 

A. 40 € 

B. 50 € 

C. 70 € 

D. 85 € 

E. 95 € 

 

STP 20: Učenci bodo razvili razumevanje o gradbeni tehnologiji. 

 

MPP 56 (5. 7. C): Sodobne skupnosti običajno načrtujejo v skladu s smernicami. 

 

56.1 Pri načrtovanju novega velikega stanovanjskega kompleksa morajo misliti na: 

 

A. Šolo, trgovino in park z otroškimi igrali. 

B. Pločnike,  poti in ceste. 

C. Urejeno razvrstitev stolpnic in hiš. 

D. Javne ustanove in površine, transportno infrastrukturo, ustrezno prostorsko 

umestitev stavb. 

 

Surovine 15 € 

Delovna sila 15 € 

Energija 8 € 

Prodaja 10 € 
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56.2 Hišo je potrebno preurediti za invalide. Imamo prostor velikosti 6m x 2m, v 

katerem moramo narediti klančino za invalidski voziček. Kako bi slednjo naredili, 

da ima invalid čim lažjo pot v zgornje nadstropje? 

 

A.    B.    C.    D.   E.  

 

56.3 Zgradili bomo gugalnico za otroke kot kaže spodnja slika. Izberi pravilne 

elemente za sestavo gugalnice. 

 A B C 

1 Pritrjenost 

opornika. 

Togo. Ne togo. / 

2 Os. Valjasta. Trikotna. Premikajoča. 

3 Vrtišče. Togo. Valjasto. Ne rabimo. 

4 Členek med 

sedežem in nihajnim 

drogom. 

Tog. Valjast. Krogličast. 

 

A. 1A + 2A+ 3B + 4B. 

B. 1B + 2A + 3C + 4C. 

C. 1B + 2C + 3A + 4A. 

D. 1A + 2B + 3C + 4B. 

E. 1A + 2A + 3A + 4C 

 

 

MPP 57 (5. 7. D): Strukture je treba ohraniti. 

 

57.1 Kaj ne vpliva na uničenje cest v naselju? 

 

A. Uporaba. 

B. Vreme. 

C. Vzdrževanje. 

D. Varnost. 
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57.2 Pri zamenjavi lesenih klopic v mestu so delavci med drugimi uporabili vbodno 

žago, kjer se deli stroja ______________________, in akumulatorski vrtalni stroj, 

kjer se deli _______________________. 

 

A. Gibajo premo / Gibajo premo. 

B. Vrtijo / Vrtijo. 

C. Gibajo premo / Vrtijo. 

D. Vrtijo / Gibajo premo. 

E. Gibajo premo in se vrtijo / Vrtijo. 

 

57.3 V proizvodnji otroških igral, ki jih bodo postavili v urbanem naselju, se 

odločajo o zaščiti lesa za daljšo življenjsko dobo. S čim naj igrala zaščitijo? 

 

 Zaščita:  Razlog: 

A. Lak.  1. Nima nobenega od znakov za nevarnost. 

B. Lazurni premaz. 2. Naredi neprodušno skorjo, ki preprečuje prehod vlage 

C. Živa barva.  3. Premaz prodre v les, pore na površini ostanejo odprte in  

   tako omogočajo izmenjavo vlage med lesom in okolico.                                            

D. Nežna barva. 4. Lep videz. 

E. Temeljni premaz. 5. 2.+ 3. 

 

MPP 58 (5. 7. E): Mnogi sistemi so uporabljeni v stavbah. 

 

58.1 Kam odteče voda iz pomivalnega stroja v kuhinji stanovanjskega bloka? 

 

A. Vodovodni sistem. 

B. Podtalnico. 

C. Kanalizacijski sistem. 

D. Sistem meteornih vod. 
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58.2 Pri načrtovanju stavbe, kjer bodo v pritličju pisarne in poslovni prostori, v 

zgornjih nadstropjih pa stanovanja, lahko pogrešimo: 

 

A. Vodovodni sistem. 

B. Komunikacijski sistem. 

C. Enotni toplotni sistem ogrevanja. 

D. Enotni hladilni sistem. 

E. Kanalizacijski sistem. 

 

58.3 Z vodovodnim sistemom v večstanovanjski stavbi so težave. Zgornja 

nadstropja stolpnice imajo zelo slab pritisk vode. Zakaj? Kaj je potrebno storiti, 

da ne bo prevelik strošek? 

 

Vzrok:           Kaj je potrebno storiti: 

A. Zaprt vodovodni ventil.   1. Menjava cevi. 

B. Nadstropja so višja od zbiralnikov vode. 2. Odpreti vodovodne ventili na 

        vhodu stavbe. 

C. Zrak v ceveh.     3. Namestiti črpalke. 

D. Preozke cevi.     4. Zgraditi nov zbiralnik vode  

        na višje ležečem prostoru. 

E. V zbiralniku ni več vode.   5. Odzračenje cevi. 

 

9.6 Naključna porazdelitev TPO 

 
TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 

010103 061802 092203 113003 154201 

020701 051501 102602 123502 205702 

020602 041402 082101 123301 205603 

031203 051603  133701 185103 

020803   123403 195501 

020902   113002 185202 

031101   112901 143903 

010202    144002 

020503    174701 

010301    154303 

    164502 

10 4 3 7 11 
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9.7 Vprašalnik Tehnika in jaz 

 

 

TEHNIKA IN JAZ 

 

Zanima nas, kakšno je tvoje mnenje o tehniki. To ni test. Ni pravilnih ali napačnih 

odgovorov. Ne boš ocenjen/a na osnovi tega.  Za celoten vprašalnik potrebuješ le 5-10 

minut . Prvi sklop vprašanj je o tebi, da bi te lahko bolje spoznali. 

 

Številka/Ime: Spol:      M      Ž Starost:    Razred: 

 

Srednja ocena: 

 

                                                                                                        
 Oceni od 1 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

Ali ima tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s 

tehniko? 

1 2 3 4 5 

Ali ima tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s 

tehniko? 

1 2 3 4 5 

 
Ali imate doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, zbirke 

elektronike/robotike? 

 Da            Ne 

Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna tehniška dela in 

popravila? 

 Da            Ne 

Ali doma uporabljaš računalnik tudi za tehnično risanje, 3D modeliranje ali/in 

programiranje? 

 Da            Ne 

Ali razmišljaš, da bi se odločil/a  za poklic na področju tehnike in inženirstva?  Da            Ne 

Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične poklice oz. ali se izobražujejo na tem 

področju? 

 Da            Ne 

Ali obiskuješ oz. si obiskoval  tehniško šolo ?  Da            Ne 

 

 
Obstaja več trditev. Ne porabi preveč časa za posamezno vprašanje. Oceni, kako se 

strinjaš s trditvijo!  

                                                                                              

 Izberi od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se) 
TCA1– Verjetno bom izbral/a  službo na tehniškem/inženirskem področju  1 2 3 4 5 

TCA2– V službi  na tehniškem/ inženirskem  področju bi verjetno zelo 

užival 

1 2 3 4 5 

TCA3– Rad/a bi imel/a kariero nekoč tudi na tehniškem/ inženirskem 

področju  

1 2 3 4 5 

TCA4– Delo na tehničnem/ inženirskem  področju  bi bilo zanimivo 1 2 3 4 5 

IT1– Tehniška in tehnološka znanja so pomembna 1 2 3 4 5 

IT2– Raje ne bi imel/a  pouka tehnike in tehnologije v šoli 1 2 3 4 5 

IT3– Če bi na šoli obstajal klub za tehniko, bi se mu zagotovo pridružil/a 1 2 3 4 5 

IT4– Tehnika in tehnologija me ne zanimata 1 2 3 4 5 

IT5– Moralo bi biti več pouka vsebin tehnike in tehnologije 1 2 3 4 5 

IT6– Uživam v popravljanju raznih stvari doma 1 2 3 4 5 

TTT1– Ne razumem, zakaj bi si nekdo želel službo na tehniškem/ 1 2 3 4 5 
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inženirskem področju 

TTT2–Večino delovnih mest na področju tehnike/ inženiringa  je 

dolgočasnih 

1 2 3 4 5 

TTT3– Menim, da so stroji, naprave in razna mehanizacija dolgočasni 1 2 3 4 5 

TTT4– Hobiji tehnike so dolgočasni 1 2 3 4 5 

TB1– Fantje so bolj sposobni pri praktičnih zadevah kot dekleta  1 2 3 4 5 

TB2– Fantje vedo  o tehniki in tehnologiji več kot dekleta 1 2 3 4 5 

TB3– Fantje so bolj sposobni  opravljati tehniške/ inženirske poklice kot pa 

dekleta 

1 2 3 4 5 

CT1– Tehnika in tehnologija omogočata, da vse deluje bolje 1 2 3 4 5 

CT2– Tehnika in tehnologija sta zelo pomembni v življenju 1 2 3 4 5 

CT3– Pouk vsebin tehnike in tehnologije je pomemben 1 2 3 4 5 

CT4– Vsakdo potrebuje tehniška znanja 1 2 3 4 5 

TD1– Za študij tehnike in inženirstva  moraš biti pametnejši kot sicer 1 2 3 4 5 

TD2– Tehnika in tehnologija je samo za pametne ljudi 1 2 3 4 5 

TD3– Za študij tehnike in inženirstva moraš biti talentiran 1 2 3 4 5 

TD4– Tehniko oz. inženirstvo lahko študiraš, če si dober tako pri matematiki 

kot pri naravoslovju 

1 2 3 4 5 

 
 

Hvala vam za vaše sodelovanje in vaš prispevek. 

 

9.8 Pilotna testna pola 

 

Zaključujem študij iz matematike in tehnike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani z 

diplomskim delom na temo tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda OŠ. Pri tem 

moram izvesti testiranje v zgoraj naštetih razredih. Tvoje prostovoljno, anonimno in 

iskreno sodelovanje ter reševanje testne pole mi bo v veliko pomoč pri zastavljenem 

cilju. 

 

Za tvoje sodelovanje se ti iskreno zahvaljujem, 

Jaka Keše 

 

Navodilo: 

V spodnji testni poli je 35 vprašanj. Pozorno preberi vsako vprašanje posebej in ob tem 

izberi en sam, najbolj pravilen odgovor (velike tiskane črke). Pri tem ne obkrožuj 

odgovorov na testni poli, ampak na dodatnem listu za odgovore. Pri vprašanjih, kjer je 

zahtevano dodatno pojasnilo, ravno tako obkroži najbolj pravilen odgovor (številke). Ne 

zaustavljaj se pri odgovorih, ki jih ne znaš odgovoriti, saj je čas omejen na 45 minut. 
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TESTNE POSTAVKE 

 

1. (1.3) Papir je umeten material, narejen iz naravnega materiala. S katerim 

postopkom ga naredimo in katere lastnosti mu moramo zagotoviti, da dosega 

določeno kvaliteto? 

 

 Postopek:  Vzročne lastnosti kvalitete: 

A. Tehnološki   1. Ploščat, porozen, sestavljen iz lesnih vlaken. 

B. Fizikalno tehnološki 2. Ploščat, gladek, sestavljen iz prepletenih  

    celuloznih     vlaken. 

C. Kemično tehnološki 3. Ploščat, porozen, sestavljen iz prepletenih lesnih  

    vlaken. 

D. Tehnični   4. Ni ploščat, mehek, sestavljen iz vlaken rastlinskega  

    izvora. 

E. Ročni   5. Ploščat, mehek, sestavljen iz vlaken rastlinskega  

izvora. 

 

2. (18.2) Veliko Evropejcev se nagiba k zdravemu prehranjevanju in želi kupiti in 

jesti hrano, ki jo pridelujejo in proizvajajo _______________. To ekološko 

pridelano hrano najdemo v trgovini __________. 

 

A. Z genskimi spremembami / Označeno z oznako GSO. 

B. Na tradicionalen način brez sodobne mehanizacije / Označeno z – 50% (rok 

trajanja bo kmalu potekel). 

C. Za konzerviranje / Z oznako narejeno v Evropi. 

D. Brez dodajanja umetnih preparatov / Označeno z Evropskim logotipom za 

ekološko kmetijstvo. 

E. Na hribovskih kmetijah z umetnim gnojenjem / Označeno z oznako lokalno 

pridelano. 
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3. (7.1) Brez česa ne moremo narediti skice? 

 

A. Lepenke. 

B. Ravnila. 

C. Računalniške miške. 

D. Svinčnika. 

 

4. (30.3) Imamo tabelo, ki prikazuje gostoto lesa (hrast, smreka, jelka, bukev) v 

kilogramih na kubični 

meter (kg/m
3
).  

Katero A testirano 

prikolico bomo kupili, da 

bomo lahko prevažali  1 

m
3 

(kubik)  hrastovega 

lesa in ne bomo zapravili 

preveč denarja? 

 

 

 Nosilnost v kg. Cena v evrih. 

A. Do 350. 600 

B. Do 450. 700 

C. Do 550. 900 

D. Do 700. 1000 

E. Do 900. 1500 

 

5. (6.2) Pisarniškemu papirju lahko povečamo trdnost s / z 

_____________________. Za to uporabimo ________________________. 

 

A. Prepogibanjem / žlebni pregib. 

B. Zvijanjem v valj / zarezo. 

C. Močenjem / žlebni pregib in zarezo. 

D. Prepogibanjem / zarezo. 

E. Zvijanjem v valj / žlebni pregib. 
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6. (42.1) Kako imenujemo zvrst kmetijstva, s katerim z uporabo tehnoloških 

postopkov (košenje, baliranje, molzenje, ograjeni pašniki) pridobivamo meso, 

mleko, krzno,…? 

 

A. Bio kmetijstvo. 

B. Pridelava gensko spremenjenih rastlin. 

C. Poljedelstvo. 

D. Živinoreja. 

 

7. (12.3) Koliko listov velikosti A5 dobimo pri razrezu formata 

A1? 

  

A. 2. 

B. 4. 

C. 8. 

D. 16. 

E. 32. 

 

8. (35.2) Želimo postaviti manjšo leseno drvarnico z opečnatimi strešniki. Kateri 

žagani les moramo izbrati za osnovno konstrukcijo? 

 

A. Deske. 

B. Letve. 

C. Tramove (gredi). 

D. Plohe. 

E. Deske in plohe. 

 

9. (33.1) Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri delu z mizarskimi orodji in 

stroji. 

 

A. Urejenost delovnega okolja. 

B. Čim manjšo porabo delovnega časa. 

C. Lastno varnost in varnost drugih. 

D. Malo lesnega odpadka. 
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10. (8.3) Zelo staro barvno belo mat omaro želimo renovirati tako, da bo imela 

videz naravnega lesa. Uporabili bomo postopek ročnega brušenja. Imamo na 

razpolago 4 različne brusne papirje. Poveži elemente postopnega brušenja in 

izbora papirja namenjenega za posamezno enoto brušenja! 

 

 Postopek:  Brusni papir: 

A. Brušenje s srednje grobim papirjem. 1 Številka 60. 

B. Brušenje med posameznimi lakiranji. 2 Številka 100. 

C. Odstranjevanje barve. 3 Številka 150. 

D. Brušenje pred lakiranjem. 4 Številka 240. 

 

A. C4 – D3 – B2 – A1 

B. C1 – A2 – D3 – B4 

C. D2 – B3 – C1 – A4 

D. A4 – C3 – D2 – B1 

E. C4 – A3 – D2 – B1 

 

11. (9.2) Kako bi očistili odpadne vode določenega dela mestne skupnosti? 

 

A. S pronicanjem med peskom v naravi. 

B. Z usedanjem trdnih snovi. 

C. S procesom ločevanja mikroorganizmov. 

D. S fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi postopki v čistilnih napravah. 

E. V domačih greznicah. 

 

12. (37.1) Katero tehnologijo je potrebno razvijati za hiter prevoz ljudi med dvema 

zelo oddaljenima krajema? 

 

A. Avtomobilsko. 

B. Železniško. 

C. Letalsko. 

D. Ladjedelsko. 
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13.  (22.3) Pri končnem izdelku iz lesa smo ugotovili, da je 

spodnji del izvrtine zamaknjen glede na zgornji del 

izvrtine. Na tehnološkem listu so si po vrsti sledile 

delovne operacije v tabeli. Kje smo naredili napako? 

 

 Kje:    Vzrok: 

A. Zarisovanje dolžine.  1. Narobe smo odčitali in prenesli mere na les. 

B. Vpenjanje gradiva.  2. Uporabili nepravilen brusni papir. 

C. Zarisovanje izvrtin.  3. Izbrali napačni sveder. 

D. Vrtanje s stebelnim vrtalnikom. 4. Nepravilno vpeli les v strojni primež. 

E. Brušenje.    5. Zarisali prevelik premer izvrtine. 

 

14. (57.2) Pri zamenjavi lesenih klopic v mestu so delavci med drugimi uporabili 

vbodno žago, kjer se deli stroja ______________________, in akumulatorski 

vrtalni stroj, kjer se deli _______________________. 

 

A. Gibajo premo / Gibajo premo. 

B. Vrtijo / Vrtijo. 

C. Gibajo premo / Vrtijo. 

D. Vrtijo / Gibajo premo. 

E. Gibajo premo in se vrtijo / Vrtijo. 

 

15. (15.1) Kaj ne spada v zabojnik za embalažo? 

 

A. Plastenke. 

B. Konzerve. 

C. Steklo. 

D. Tetrapaki. 

 

 

 

 

 

1. Zarisovanje dolžine. 

2. Vpenjanje gradiva. 

3.  Žaganje. 

4. Zarisovanje izvrtin. 

5. Vpenjanje gradiva. 

5. Vrtanje. 

6. Brušenje. 

7. Površinska zaščita. 
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16. (56.3) Zgradili bomo gugalnico za otroke kot kaže spodnja slika. Izberi 

pravilne elemente za sestavo gugalnice. 

 A B C 

1 Pritrjenost 

opornika. 

Togo. Ne togo. / 

2 Os. Valjasta. Trikotna. Premikajoča. 

3 Vrtišče. Togo. Valjasto. Ga ne rabimo. 

4 Členek med 

sedežem in nihajnim 

drogom. 

Tog. Valjast. Krogličast. 

 

A. 1A + 2A+ 3B + 4B. 

B. 1B + 2A + 3C + 4C. 

C. 1B + 2C + 3A + 4A. 

D. 1A + 2B + 3C + 4B. 

E. 1A + 2A + 3A + 4C. 

 

17. (26.2) Kako bomo najnatančneje izmerili premer izvrtine v lesu, v katero lahko 

vstavimo ročaj majhnega kladiva? 

 

A. S tračnim metrom. 

B. S šestilom in ravnilom. 

C. S kotnikom. 

D. S pomičnim merilom. 

E. Z lesenim ravnilom. 

 

18. (11.1) Kateri tehnologiji se morata povezati, da nam domov dostavijo lesene 

trame za popravilo ostrešja? 

 

A. Gradbena tehnologija, tehnologija transporta. 

B. Gradbena tehnologija, lesna tehnologija. 

C. Lesna tehnologija, tehnologija transporta. 

D. Lesna tehnologija, računalniška tehnologija. 
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19. (51.3) Imamo gonilni zobnik Z1 in gnani zobnik Z2,ki sta povezana z verigo. 

Želimo doseči večjo hitrost gnanega 

zobnika Z2 pri enaki hitrosti gonilnega 

zobnika Z1. Kaj naj storimo? 

 

A. Zamenjamo gonilni zobnik Z1 za manjšega. 

B. Zamenjamo gnani zobnik Z2 za manjšega. 

C. Zamenjamo gnani zobnik Z2 za večjega. 

D. Skrajšamo verigo. 

E. Zamenjamo gonilni zobnik Z1 za manjšega, gnani zobnik Z2 pa za večjega. 

 

20. (2.2) Kolikokrat in kako moramo prepogniti list papirja A2, da dobimo format 

A5? 

 

A. Enkrat, prepognemo po diagonali. 

B. Dvakrat, prepognemo po diagonali. 

C. Dvakrat, prepognemo po daljši stranici. 

D. Trikrat, prepognemo po krajši stranici. 

E. Trikrat, prepognemo po daljši stranici. 

 

21. (55.1) Kateri člen manjka v medsebojno povezani verigi? 

 

A. Transport. 

B. Ljudje – kupci. 

C. Industrija. 

D. Šolstvo. 
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22. (34.3) Na razpolago imamo različne naprave za priključitev na osebni 

računalnik. Po navodilu moramo priključiti samo vhodne enote. Ali katero od 

spodaj naštetih ne bomo priključili? Zakaj? 

  

 Naprave:  Vzrok: 

A. Optični čitalec. 1. Nimamo pripadajoče programske opreme. 

B. Tiskalnik.  2. Nimamo dovolj USB vhodov. 

C. Digitalni fotoaparat. 3. Ne pošilja informacij v računalnik. 

D. Miška.   4. Nimamo navodil za uporabo. 

E. Mikrofon.  5. Ne omogoča shranjevanje na zunanje pomnilne  

     enote. 

 

23. (52.2) Sestavljamo verižno gnojilo. Katere sestavne dele moramo kupiti? 

 

A. Pogonski verižni zobnik, veriga, gnani verižni zobnik. 

B. Pogonski verižni zobnik, jermen,  gnana jermenica. 

C. Pogonski zobnik, veriga, gnana jermenica. 

D. Pogonski zobnik, jermen, gnani verižni zobnik. 

E. Pogonski zobnik Z2, vmesni zobnik Zx, gnani zobnik Z1. 

 

24. (21.1) V prometu je pomembno, da so udeleženci ponoči in podnevi dobro 

vidni. Zato so oblikovali namenska oblačila, ki so: 

 

A. Modre barve z odsevnimi trakovi. 

B. Oranžne ali rumene barve z odsevnimi trakovi. 

C. Modre barve brez odsevnih trakov. 

D. Oranžno – rumene barve brez odsevnih trakov. 
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25. (39.3) Zdravnica želi majhnemu otroku vnesti cepivo za preprečevanje 

določenega tipa bolezni v telo, pa se pri normalnem pritisku na bat injekcije le 

ta noče premakniti. Kaj mora storiti in kakšen je vzrok težave? 

 

 Kaj naj stori:  Vzrok: 

A. Počaka, da bat popusti. 1. Počasno pretočno cepivo. 

B. Očisti in preveri injekcijo. 2. Premajhen pritisk na bat. 

C. Zamenja bat.   3. Premajhen bat. 

D. Vzame novo injekcijo. 4. Zrak v injekciji. 

E. Pritisne naj z večjo silo. 5. Zamašen del injekcije na izhodu cepiva. 

 

 

26. (32.2) Pri montaži je potrebno sestaviti različne elemente. Na sliki  A 

uporabimo _______________, na sliki B pa _________________ . 

 

A. Mozničenje / Žebljanje. 

B. Lepljenje / Vijačenje. 

C. Mozničenje / Vijačenje. 

D. Vijačenje / Žebljanje. 

E. Lepljenje / Mozničenje. 

 

27. (29.1) Arhitekti poleg načrta naredijo še predstavitev v vizualni obliki, ki nam 

hišo predstavi v vseh smereh: 

 

A. Skica. 

B. 3D model v računalniškem programu. 

C. Energijski načrt hiše. 

D. Maketo hiše iz mavca. 
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28. (5.3) V podjetju je prišlo do zastoja celotnega proizvodnega sistema, saj je 

prišlo do poškodbe delavca na stebelnem vrtalnem stroju, kateremu se je 

obdelovanec zavrtel. Katera izmed spodnjih stvari ni bila vzrok za nesrečo? 

 

A. Premalo trdno vpet obdelovanec v strojni primež. 

B. Prehitro vrtanje. 

C. Ne upoštevanje pravila, da se pri zadnjih milimetrih zmanjša pritisk in podaja na 

minimum. 

D. Nepravilna podlaga pod obdelovancem. 

E. Nepravilno vstavljen in pritrjen sveder s ključem. 

 

29. (40.2) Invalidski vozički so izdelani za boljšo mobilnost bolnega človeka. Glede 

na potrebe, konfiguracijo terena, starost invalida in stopnjo invalidnosti 

izbiramo med dvema vrstama: 

voziček na sliki 1 za premikanje 

potrebuje ________, voziček na 

sliki 2 pa _______. 

                                                                                                                       

A. Električno energijo; Sončno 

energijo. 

B. Mehansko (ročno) energijo; Bencin. 

C. Električno energijo; Mehansko (ročno) energijo. 

D. Bencin; Mehansko (ročno) energijo. 

E. Sončno energijo; Električno energijo. 

 

30. (47.1) Kako najhitreje pridemo do želene informacije? 

 

A. Z računalniško tehnologijo. 

B. S prebiranjem knjig. 

C. S prebiranjem revij. 

D. A. + B. + C. 
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31. (44.3) Na kmetijskem delovnem stroju je potrebno zamenjati del pločevine. 

Potrebno je odrezati določeno dimenzijo pločevino debeline 4mm. Katero 

izmed spodnjih orodij dostopnih na kmetiji bi uporabili in zakaj? 

 

Orodje:    Razlog: 

A. Ročne škarje za pločevino. 1. Zelo tanka pločevina. 

B. Vzvodne škarje za pločevino. 2. Žaganje je podobno kot pri lesu. 

C. Ročno žago.   3. Ne potrebujemo ravnega reza. 

D. Kotni brusilnik.   4. Razrez debelejše pločevine z majhno silo. 

E. Krožno žago.   5. Uporaba enakega rezila kot pri betonu. 

 

32. (14.2) Na spodnji Savi želijo narediti še kar nekaj hidroelektrarn. Razvijalci 

projekta morajo dobro pretehtati vse _________________________ stvari 

načrtovanega sistema, da bodo lahko izbrali najboljšo opcijo, ki bo imela 

______________________________________. 

 

A. Dobre / pozitivne učinke na okolje. 

B. Dobre in slabe / čim manj posledic na okolje. 

C. Slabe / pozitivne učinke na lokalni ribolov. 

D. Slabe / pozitivne in negativne učinke na okolje. 

E. Dobre in slabe / pozitivne učinke na lokalno čolnarstvo. 

 

33. (3.1) Kaj je v sodobni družbi nadomestilo klasično dviganje denarja na banki? 

 

A. Spletno bančništvo. 

B. Mobilno bančništvo. 

C. Kreditne kartice. 

D. Bančni avtomati. 
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34. (16.3) Na Primorskem želijo zgraditi vetrne elektrarne, ki imajo dobre in slabe 

učinke na okolje in skupnost. Katere pozitivne in negativne stvari morajo 

upoštevati pri načrtovanju? 

 

 Pozitivne:  Negativne: 

A. Ne onesnažuje okolja. 1. Okolju spremenijo videz. 

B. Okolju ne spremeni videza, saj tam ni 

gozdov. 

2. So hrupne. 

C. Nova delovna mesta. 3. Oddajajo elektromagnetno sevanje. 

D. Izboljšanje turizma. 4. Nevarne za ptice. 

 

A. A. + C. in 1. + 2. + 4. 

B. A. + B. in 2. + 3. 

C. A. + D. in 1. + 4. 

D. B.+ C. + D.  in 1. +  3. + 4. 

E. C.+ D. in 2. + 3. + 4. 

 

35. (45.2) Kalkulator na solarne celice nam ne deluje. Za delovanje mu moramo 

zagotoviti _____________________________, katero nato pretvarja v 

______________________________________. 

 

A. Električno energijo / Mehansko energijo. 

B. Toplotno energijo / Sistem računanja. 

C. Svetlobno energijo / Električno energijo. 

D. Mehansko energijo / Vezje. 

E. Kemično energijo / Računalniške operacije. 

 

9.9 Testna pola 

 

Zaključujem študij iz matematike in tehnike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani z 

diplomskim delom na temo tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda OŠ. Pri tem 

moram izvesti testiranje v zgoraj naštetih razredih. Tvoje prostovoljno, anonimno in 

iskreno sodelovanje ter reševanje testne pole mi bo v veliko pomoč pri zastavljenem 

cilju. 
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Za tvoje sodelovanje se ti iskreno zahvaljujem, 

Jaka Keše 

 

Navodilo: 

V spodnji testni poli je 35 vprašanj. Pozorno preberi vsako vprašanje posebej in ob tem 

izberi en sam, najbolj pravilen odgovor (velike tiskane črke). Pri tem ne obkrožuj 

odgovorov na testni poli, ampak na dodatnem listu za odgovore. Pri vprašanjih, kjer je 

zahtevano dodatno pojasnilo, ravno tako obkroži najbolj pravilen odgovor (številke). Ne 

zaustavljaj se pri odgovorih, ki jih ne znaš odgovoriti, saj je čas omejen na 45 minut. 

 

TESTNE POSTAVKE 

 

1. (1.3) Papir je umeten material, narejen iz naravnega materiala. S katerim 

postopkom ga naredimo in katere lastnosti mu moramo zagotoviti, da dosega 

določeno kvaliteto? 

 

 Postopek:  Vzročne lastnosti kvalitete: 

A. Tehnološki   1. Ploščat, porozen, sestavljen iz lesnih vlaken. 

B. Fizikalno tehnološki 2. Ploščat, gladek, sestavljen iz prepletenih  

    celuloznih     vlaken. 

C. Kemično tehnološki 3. Ploščat, porozen, sestavljen iz prepletenih lesnih  

    vlaken. 

D. Tehnični   4. Ni ploščat, mehek, sestavljen iz vlaken rastlinskega  

    izvora. 

E. Ročni   5. Ploščat, mehek, sestavljen iz vlaken rastlinskega  

    izvora. 
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2. (18.2) Veliko Evropejcev se nagiba k zdravemu prehranjevanju in želi kupiti in 

jesti hrano, ki jo pridelujejo in proizvajajo _______________. To ekološko 

pridelano hrano najdemo v trgovini __________. 

 

A. Z genskimi spremembami / Označeno z oznako GSO. 

B. Na tradicionalen način brez sodobne mehanizacije / Označeno z – 50% (rok 

trajanja bo kmalu potekel). 

C. Za konzerviranje / Z oznako narejeno v Evropi. 

D. Brez dodajanja umetnih preparatov / Označeno z Evropskim logotipom za 

ekološko kmetijstvo. 

E. Na hribovskih kmetijah z umetnim gnojenjem / Označeno z oznako lokalno 

pridelano. 

 

3. (7.1) Brez česa ne moremo narediti skice? 

 

A. Lepenke. 

B. Ravnila. 

C. Računalniške miške. 

D. Svinčnika. 
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4. (30.3) Imamo tabelo, ki prikazuje gostoto lesa (hrast, smreka, jelka, bukev) v 

kilogramih na kubični 

meter (kg/m
3
).  

Katero A testirano 

prikolico bomo kupili, 

da bomo lahko 

prevažali  1 m
3 

(kubik)  

hrastovega lesa in ne 

bomo zapravili preveč 

denarja? 

 Nosilnost v kg. Cena v evrih. 

A. Do 350.  600 

B. Do 450.  700 

C. Do 550.  900 

D. Do 700.  1000 

E. Do 900.  1500 

 

5. (6.2) Pisarniškemu papirju lahko povečamo trdnost s / z 

_____________________. Za to uporabimo ________________________. 

 

A. Prepogibanjem / žlebni pregib. 

B. Zvijanjem v valj / zarezo. 

C. Močenjem / žlebni pregib in zarezo. 

D. Prepogibanjem / zarezo. 

E. Zvijanjem v valj / žlebni pregib. 

 

6. (42.1) Kako imenujemo zvrst kmetijstva, s katerim z uporabo tehnoloških 

postopkov (košenje, baliranje, molzenje, ograjeni pašniki) pridobivamo meso, 

mleko, krzno,…? 

 

E. Bio kmetijstvo. 

F. Pridelava gensko spremenjenih rastlin. 

G. Poljedelstvo. 

H. Živinoreja. 
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7. (12.3) Koliko listov velikosti A5 dobimo pri razrezu formata A1? 

  

A. 2. 

B. 4. 

C. 8. 

D. 16. 

E. 32. 

 

8. (35.2) Želimo postaviti manjšo leseno drvarnico z opečnatimi strešniki. Kateri 

žagani les moramo izbrati za osnovno konstrukcijo? 

 

A. Deske. 

B. Letve. 

C. Tramove (gredi). 

D. Plohe. 

E. Deske in plohe. 

 

9. (33.1) Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri delu z mizarskimi orodji in 

stroji. 

 

A. Urejenost delovnega okolja. 

B. Čim manjšo porabo delovnega časa. 

C. Lastno varnost in varnost drugih. 

D. Malo lesnega odpadka. 
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10. (8.3) Zelo staro barvno belo mat omaro želimo renovirati tako, da bo imela 

videz naravnega lesa. Uporabili bomo postopek ročnega brušenja. Imamo na 

razpolago 4 različne brusne papirje. Poveži elemente postopnega brušenja in 

izbora papirja namenjenega za posamezno enoto brušenja! 

 

 Postopek:  Brusni papir: 

A. Brušenje s srednje grobim papirjem. 1 Številka 60. 

B. Brušenje med posameznimi lakiranji. 2 Številka 100. 

C. Odstranjevanje barve. 3 Številka 150. 

D. Brušenje pred lakiranjem. 4 Številka 240. 

 

A. C4 – D3 – B2 – A1 

B. C1 – A2 – D3 – B4 

C. D2 – B3 – C1 – A4 

D. A4 – C3 – D2 – B1 

E. C4 – A3 – D2 – B1 

 

11. (9.2) Kako bi očistili odpadne vode določenega dela mestne skupnosti? 

 

A. S pronicanjem med peskom v naravi. 

B. Z usedanjem trdnih snovi. 

C. S procesom ločevanja mikroorganizmov. 

D. S fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi postopki v čistilnih napravah. 

E. V domačih greznicah. 

 

12. (37.1) Katero tehnologijo je potrebno razvijati za hiter prevoz ljudi med dvema 

zelo oddaljenima krajema? 

 

A. Avtomobilsko. 

B. Železniško. 

C. Letalsko. 

D. Ladjedelsko. 

 

 

 

 



XCVIII 

 

13. (22.3) Pri končnem izdelku iz lesa smo ugotovili, da je spodnji del izvrtine 

zamaknjen glede na zgornji del izvrtine. Na 

tehnološkem listu so si po vrsti sledile delovne operacije 

v tabeli. Kje smo naredili napako? 

 

 Kje:    Vzrok: 

A. Zarisovanje dolžine.  1. Narobe smo odčitali in prenesli mere na les. 

B. Vpenjanje gradiva.  2. Uporabili nepravilen brusni papir. 

C. Zarisovanje izvrtin.  3. Izbrali napačni sveder. 

D. Vrtanje s stebelnim vrtalnikom. 4. Nepravilno vpeli les v strojni primež. 

E. Brušenje.    5. Zarisali prevelik premer izvrtine. 

 

14. (57.2) Pri zamenjavi lesenih klopic v mestu so delavci med drugimi uporabili 

vbodno žago, kjer se deli stroja ______________________, in akumulatorski 

vrtalni stroj, kjer se deli _______________________. 

 

A. Gibajo premo / Gibajo premo. 

B. Vrtijo / Vrtijo. 

C. Gibajo premo / Vrtijo. 

D. Vrtijo / Gibajo premo. 

E. Gibajo premo in se vrtijo / Vrtijo. 

 

15. (15.1) Kaj ne spada v zabojnik za embalažo? 

 

A. Plastenke. 

B. Konzerve. 

C. Steklo. 

D. Tetrapaki. 

 

 

 

 

 

1. Zarisovanje dolžine. 

2. Vpenjanje gradiva. 

3.  Žaganje. 

4. Zarisovanje izvrtin. 

5. Vpenjanje gradiva. 

5. Vrtanje. 

6. Brušenje. 

7. Površinska zaščita. 
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16. (56.3) Zgradili bomo gugalnico za otroke kot kaže spodnja slika. Izberi 

pravilne elemente za sestavo gugalnice. 

 A B C 

1 Pritrjenost 

opornika. 

Togo. Ne togo. / 

2 Os. Valjasta. Trikotna. Premikajoča. 

3 Vrtišče. Togo. Valjasto. Ga ne rabimo. 

4 Členek med 

sedežem in nihajnim 

drogom. 

Tog. Valjast. Krogličast. 

 

A. 1A + 2A+ 3B + 4B. 

B. 1B + 2A + 3C + 4C. 

C. 1B + 2C + 3A + 4A. 

D. 1A + 2B + 3C + 4B. 

E. 1A + 2A + 3A + 4C. 

 

17. (26.2) Kako bomo najnatančneje izmerili premer izvrtine v lesu, v katero lahko 

vstavimo ročaj majhnega kladiva? 

 

A. S tračnim metrom. 

B. S šestilom in ravnilom. 

C. S kotnikom. 

D. S pomičnim merilom. 

E. Z lesenim ravnilom. 

 

18. (11.1) Kateri tehnologiji se morata povezati, da nam domov dostavijo lesene 

trame za popravilo ostrešja? 

 

A. Gradbena tehnologija, tehnologija transporta. 

B. Gradbena tehnologija, lesna tehnologija. 

C. Lesna tehnologija, tehnologija transporta. 

D. Lesna tehnologija, računalniška tehnologija. 
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19. (51.3) Imamo gonilni zobnik Z1 in gnani zobnik Z2,ki sta povezana z verigo. 

Želimo doseči večjo hitrost gnanega 

zobnika Z2 pri enaki hitrosti gonilnega 

zobnika Z1. Kaj naj storimo? 

 

A. Zamenjamo gonilni zobnik Z1 za manjšega. 

B. Zamenjamo gnani zobnik Z2 za manjšega. 

C. Zamenjamo gnani zobnik Z2 za večjega. 

D. Skrajšamo verigo. 

E. Zamenjamo gonilni zobnik Z1 za manjšega, gnani zobnik Z2 pa za večjega. 

 

20. (2.2) Kolikokrat in kako moramo prepogniti list papirja A2, da dobimo format 

A5? 

 

A. Enkrat, prepognemo po diagonali. 

B. Dvakrat, prepognemo po diagonali. 

C. Dvakrat, prepognemo po daljši stranici. 

D. Trikrat, prepognemo po krajši stranici. 

E. Trikrat, prepognemo po daljši stranici. 

 

21. (55.1) Kateri člen manjka v medsebojno povezani verigi? 

 

A. Transport. 

B. Ljudje – kupci. 

C. Industrija. 

D. Šolstvo. 
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22. (34.3) Na razpolago imamo različne naprave za priključitev na osebni 

računalnik. Po navodilu moramo priključiti samo vhodne enote. Ali katero od 

spodaj naštetih ne bomo priključili? Zakaj? 

  

 Naprave:  Vzrok: 

A. Optični čitalec. 1. Nimamo pripadajoče programske opreme. 

B. Tiskalnik.  2. Nimamo dovolj USB vhodov. 

C. Digitalni fotoaparat. 3. Ne pošilja informacij v računalnik. 

D. Miška.   4. Nimamo navodil za uporabo. 

E. Mikrofon.  5. Ne omogoča shranjevanje na zunanje pomnilne  

     enote. 

 

23. (52.2) Sestavljamo verižno gnojilo. Katere sestavne dele moramo kupiti? 

 

A. Pogonski verižni zobnik, veriga, gnani verižni zobnik. 

B. Pogonski verižni zobnik, jermen,  gnana jermenica. 

C. Pogonski zobnik, veriga, gnana jermenica. 

D. Pogonski zobnik, jermen, gnani verižni zobnik. 

E. Pogonski zobnik Z2, vmesni zobnik Zx, gnani zobnik Z1. 

 

24. (21.1) V prometu je pomembno, da so udeleženci ponoči in podnevi dobro 

vidni. Zato so oblikovali namenska oblačila, ki so: 

 

A. Modre barve z odsevnimi trakovi. 

B. Oranžne ali rumene barve z odsevnimi trakovi. 

C. Modre barve brez odsevnih trakov. 

D. Oranžno – rumene barve brez odsevnih trakov. 
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25. (39.3) Zdravnica želi majhnemu otroku vnesti cepivo za preprečevanje 

določenega tipa bolezni v telo, pa se pri normalnem pritisku na bat injekcije le 

ta noče premakniti. Kaj mora storiti in kakšen je vzrok težave? 

 

 Kaj naj stori:  Vzrok: 

A. Počaka, da bat popusti. 1. Počasno pretočno cepivo. 

B. Očisti in preveri injekcijo. 2. Premajhen pritisk na bat. 

C. Zamenja bat.   3. Premajhen bat. 

D. Vzame novo injekcijo. 4. Zrak v injekciji. 

E. Pritisne naj z večjo silo. 5. Zamašen del injekcije na izhodu cepiva. 

 

26. (30.2) Prototipi izdelkov iz lesa so pri testiranju na trdoto pri enakih 

obremenitvah dali naslednje rezultate (glej 

slike).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. (29.1) Arhitekti poleg načrta naredijo še predstavitev v vizualni obliki, ki nam 

hišo predstavi v vseh smereh: 

 

A. Skica. 

B. 3D model v računalniškem programu. 

C. Energijski načrt hiše. 

D. Maketo hiše iz mavca. 

 

 

 

 

 1. slika 2. slika 3. slika 

A. Bor. Bukev. Lipa. 

B. Bukev. Bor. Lipa. 

C. Bor. Lipa. Bukev. 

D. Bukev. Lipa. Bor. 

E. Lipa. Bukev. Bor. 
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28. (5.3) V podjetju je prišlo do zastoja celotnega proizvodnega sistema, saj je 

prišlo do poškodbe delavca na stebelnem vrtalnem stroju, kateremu se je 

obdelovanec zavrtel. Katera izmed spodnjih stvari ni bila vzrok za nesrečo? 

 

A. Premalo trdno vpet obdelovanec v strojni primež. 

B. Prehitro vrtanje. 

C. Ne upoštevanje pravila, da se pri zadnjih milimetrih zmanjša pritisk in podaja na 

minimum. 

D. Nepravilna podlaga pod obdelovancem. 

E. Nepravilno vstavljen in pritrjen sveder s ključem. 

 

29. (40.2) Invalidski vozički so izdelani za boljšo mobilnost bolnega človeka. Glede 

na potrebe, konfiguracijo terena, starost invalida in stopnjo invalidnosti 

izbiramo med dvema vrstama: 

voziček na sliki 1 za premikanje 

potrebuje ________, voziček na 

sliki 2 pa _______. 

                                                                                                                       

A. Električno energijo; Sončno 

energijo. 

B. Mehansko (ročno) energijo; Bencin. 

C. Električno energijo; Mehansko (ročno) energijo. 

D. Bencin; Mehansko (ročno) energijo. 

E. Sončno energijo; Električno energijo. 

 

30. (47.1) Kako najhitreje pridemo do želene informacije? 

 

A. Z računalniško tehnologijo. 

B. S prebiranjem knjig. 

C. S prebiranjem revij. 

D. A. + B. + C. 
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31. (43.3) V našem domu so napeljani radiatorji. Zdaj bomo v klet namestili novo 

peč na biogoriva, ki za ogrevanje uporabi trde snovi iz recikliranih materialov. 

Katero peč bomo namestili in kako se bomo greli? 

 

 Peč:  Ogrevanje: 

A. Na drva. 1. S toplotno črpalko. 

B. Na pelete. 2. Z ventilacijo toplega zraka. 

C. Na olje. 3. Centralno ogrevanje, ki ima sklenjen 

krog. 

D. Plinska. 4. Centralno ogrevanje,ki ima razklenjen krog. 

E. Električna. 5. S klimatsko napravo. 

 

 

32. (14.2) Na spodnji Savi želijo narediti še kar nekaj hidroelektrarn. Razvijalci 

projekta morajo dobro pretehtati vse _________________________ stvari 

načrtovanega sistema, da bodo lahko izbrali najboljšo opcijo, ki bo imela 

______________________________________. 

 

A. Dobre / pozitivne učinke na okolje. 

B. Dobre in slabe / čim manj posledic na okolje. 

C. Slabe / pozitivne učinke na lokalni ribolov. 

D. Slabe / pozitivne in negativne učinke na okolje. 

E. Dobre in slabe / pozitivne učinke na lokalno čolnarstvo. 

 

33. (3.1) Kaj je v sodobni družbi nadomestilo klasično dviganje denarja na banki? 

 

A. Spletno bančništvo. 

B. Mobilno bančništvo. 

C. Kreditne kartice. 

D. Bančni avtomati. 
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34. (16.3) Na Primorskem želijo zgraditi vetrne elektrarne, ki imajo dobre in slabe 

učinke na okolje in skupnost. Katere pozitivne in negativne stvari morajo 

upoštevati pri načrtovanju? 

 

 Pozitivne:  Negativne: 

A. Ne onesnažuje okolja. 1. Okolju spremenijo videz. 

B. Okolju ne spremeni videza, saj tam ni 

gozdov. 

2. So hrupne. 

C. Nova delovna mesta. 3. Oddajajo elektromagnetno sevanje. 

D. Izboljšanje turizma. 4. Nevarne za ptice. 

 

A. A. + C. in 1. + 2. + 4. 

B. A. + B. in 2. + 3. 

C. A. + D. in 1. + 4. 

D. B.+ C. + D.  in 1. +  3. + 4. 

E. C.+ D. in 2. + 3. + 4. 

 

35. (45.2) Kalkulator na solarne celice nam ne deluje. Za delovanje mu moramo 

zagotoviti _____________________________, katero nato pretvarja v 

______________________________________. 

 

A. Električno energijo / Mehansko energijo. 

B. Toplotno energijo / Sistem računanja. 

C. Svetlobno energijo / Električno energijo. 

D. Mehansko energijo / Vezje. 

E. Kemično energijo / Računalniške operacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


