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POVZETEK 

V devetletni osnovni šoli je v učnem načrtu predmeta tehnika in tehnologija zajeto 

obravnavanje fizikalnih in mehanskih lastnosti materialov. Pri obravnavi različnih 

materialov, kot so les in papir v 6. razredu, umetne snovi v 7. razredu in kovine v 8. 

razredu, se učenci srečajo z obravnavo lastnosti posameznih materialov. Pri mehanskih 

lastnostih materialov se učenci srečajo s pojmoma trdota in trdnost. Oba pojma sta v 

delu podrobno predstavljena in pojasnjena. Podani so načini njunega 

določevanja/preizkušanja ter različni vplivi(temperatura, čas, radioaktivno sevanje), ki 

vplivajo na kvaliteto merjenja posameznih lastnosti (trdote in trdnosti) materialov.  

Podrobno je predstavljen tudi pojem konstrukcije, kaj beseda konstrukcija predstavlja in 

kaj vse spada pod ta pojem. Opisna je tudi povezanost konstrukcije s pojmoma trdote in  

trdnosti.  Razumevanje vseh treh omenjenih pojmov med učenci (6.-8. razred) je bilo 

ugotovljeno s pomočjo anketiranja. Raziskali smo ali na razumevanje pojmov vpliva 

spol učenca, njihov učni uspeh in izbirni predmet s področja tehnike in tehnologije. 

Delo podaja predloge učiteljem tehnike kako izboljšati razumevanje pojmov trdote, 

trdnosti in konstrukcije v 6.-8. razredu osnovne šole. Predlog zajema tudi didaktično 

učilo za preizkušanje trdote in trdnosti materialov, učni list za preverjanje znanja 

učencev, demonstracije poizkusov, ki se lahko izvedejo pri urah in vprašalnik za učitelje 

za preverjanje njihovega razumevanja pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije, ki jih 

poučujejo. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: trdota, trdnost, konstrukcija, konstruiranje, tehnika in tehnologija, 

lastnosti, materiali, preizkušanec, preizkus. 
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Hardness and stress concepts understanding of 6th-8th grade pupils  
in primary school 

 

Design and Technology curriculum in primary school (y 12-14) encompases also 

physical and mechanical properties of design. When dealing with different materials 

such as wood and paper in the sixth class, plastics materials in the seventh class and 

metals in the eighth class, students learn about the properties of materials. In the 

mechanical properties of materials, students encounter the concepts of hardness and 

stress. Both terms are presented and explained thoroughly in this work. The methods of 

their specification / testing and various influences (temperature, time, radiation) that 

affect the quality of the measurement of individual material properties (hardness and 

stress) are given. There is a thorough presentation of construction concept, what the 

word construction is and what falls under that concept. A link between construction and 

the concepts of hardness and stress is also described. Students’ understanding of all 

three concepts (from 6th to 8th class) has been found by the survey. We researched 

whether the students’ sex, their school certificate and elective subjects related to Design 

and Technology affect their understanding of the concepts. This work gives suggestions 

to the teachers of Design and Technology how to improve the understanding of the 

concepts of hardness, stress and construction in the classes 6-8 of elementary school. 

The suggestion also includes a didactic accessory for testing hardness and stress of 

materials, a worksheet for checking the pupils’ knowledge, demonstrations of 

experiments, which can be done during the lessons and a questionnaire for the teachers 

to check their understanding of the concepts of hardness, stress and construction, which 

they teach. 

 

 

 

KEY WORDS: hardness, stress, construction, constructing, Design and Technology, 

properties, materials, a tester, a test
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1  UVOD 
 

 

Pri predmetu tehnika in tehnologija (TiT) v devetletni osnovni šoli se učenci srečajo s 

pojmi, ki so zelo težko razumljivi. Ker pa je tehnika v življenju nepogrešljiv 

spremljevalec, je dobro, da učenci razumejo ključne besede. Opazno je, da imajo učenci 

težave pri razumevanju besed, ki so si podobne, a imajo različen problem. Takšne 

besede srečujejo ne le pri TiT, ampak tudi pri drugih predmetih, kot so fizika in kemija 

[1]. Pojma trdota in trdnost imata zelo podoben zapis, njuni razlagi pa se bistveno 

razlikujeta. Njuno razlago pa je zelo dobro ločiti predvsem pri izdelavi različnih 

konstrukcij, saj imata pojma pri izdelavi zelo velik pomen.  

 

1.1 Opredelitev problema in opis področja 

 

Skoraj vsak učenec se je že srečal s pojmi trdota, trdnost in  konstrukcija ter pri tem 

naletel na težavo pri razumevanju teh pojmov.  Zakaj? Ena od težav, ki se pojavlja, je 

ta, da sta pojma zelo podobna in ju učenci hitro pomešajo, če ne usvojijo zahtevanega 

znanja. Včasih pa je težko ločiti, v katerem primeru je kakšna lastnost pomembnejša ali 

pa je za slabše razumevanje pojmov krivo prehitro ali nenatančno podajanje snovi 

učencem. Pojavljajo se težave pri povezovanju znanja, pridobljenega v šoli, s 

praktičnimi izkušnjami, ob dejanskih primerih. Zlasti problematično je napačno 

pojmovanje trdnosti in trdote pri uporabi za praktično konstruiranje. To napačno 

pojmovanje seže tudi na področje srednješolskega in celo univerzitetnega 

izobraževanja. Diplomsko delo se ukvarja z raziskavo teh napačnih pojmovanj, kako jih 

nadomestiti s pravilnimi ter kako zmanjšati vplive le-teh na praktično uporabo znanj in 

spretnosti, pridobljenih med poukom tehnike in tehnologije. Učenec mora interpretirati, 

ponovno organizirati in rekonstruirati svoje izkušnje tudi iz interakcije z drugimi 

učenci, saj vsak učenec uporablja različne modele mišljenja ob spremljanju tehniških in 

tehnoloških procesov. 
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1.2 Namen in cilj naloge 

 

Namen diplomskega dela je raziskati razumevanje ključnih besed: trdota, trdnost in 

konstrukcija. Preverili bomo kakšno je razumevanje pojmov učencev v osnovni šoli in 

kako se razumevanje pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije povečuje z razredom. 

Namen diplomskega dela je tudi predstaviti učiteljem izboljšave za doseganje boljših 

rezultatov razumevanja.  

 

Cilji (C) diplomskega dela so našteti spodaj. 

C1: Podrobno predstaviti mehanski lastnosti, trdoto in trdnost. 

C2: Podrobno predstaviti pojem konstrukcija. 

C3: Z anketiranjem ugotoviti razumevanje pojmov trdota, trdnost in konstrukcija med 

učenci osnovne šole (6.-8- razred). 

C4: Preveriti kakšna je problematika spreminjana razumevanja pojmov trdota, trdnost in 

konstrukcija z razredom. 

C5: Preveriti razliko v razumevanju pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije, med učenci, 

ki obiskujejo izbirni predmet s področja TiT, in tistimi, ki ga ne obiskujejo. 

C6: Podati smernice/navodila učiteljem, kako izboljšati učno okolje za zmanjšanje 

napačnega pojmovanja lastnosti trdnosti in trdote.  

 

 

Diplomsko delo bo odgovorilo na naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

 

RV1: Določiti stopnjo razumevanja pojmov trdnost, trdota in konstrukcija v 6.-8. 

razredu osnovne šole? 

RV2: Ali je razumevanje pojmov povezano z učnim uspehom učencev? 

RV3: Ali je razumevanje pojmov trdota, trdnost in konstrukcija učencev boljše od 

razumevanja učenk? Če da, v katerih elementih? 

RV4: Kako na razumevanje pojmov trdota, trdnost in konstrukcija vpliva udeležba pri 

izbirnem predmetu s področja TiT?  

RV5: Kako zamenjati napačno pojmovanje trdote, trdnosti in konstrukcije  s pravilnimi 

idejami in pojmi? 
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1.3 Metode raziskovanja 

 

V diplomskem delu so uporabljene naslednje metode raziskovanja: 

• zbiranje ustrezne literature, 

• študij virov in literature, 

• kvalitativno-kvantitativna metoda, 

• deskriptivna metoda, 

• primerjalna metoda, 

• analiza podatkov s pomočjo programa za delo s preglednicami, 

• metoda neposrednega opazovanja učencev, 

• metoda anket in vprašalnikov. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

Kratka vsebina ostalih poglavij je predstavljena v točkah, ki sledijo. 

• V drugem poglavju so podrobno predstavljene lastnosti materialov. Pomembna 

je umestitev pojmov trdota in trdnost v tabeli lastnosti materialov. Omenjene so 

tudi vrste in načini preizkušanja materialov.  

• V tretjem poglavju ja podrobno predstavljen pojem trdota ter vsi njegovi načini 

preizkušanja, kot so: preizkušanje po Brinellu, Vickersu, Rockwellu, Shoru, 

Charpyu in preizkušanje z udarcem. Podrobno je predstavljen tudi pojem trdnost 

in vsi načini preizkušanja materiala na natezno, tlačno, strižno, vzvojno in 

upogibno obremenitev. 

• V četrtem poglavju je podrobno predstavljen pojem konstrukcija ter 

konstruiranje.   

• V petem poglavju so predstavljeni anketni vprašalnik in kriteriji za vrednotenje 

anketnega vprašalnika. 

• V šestem poglavju so predstavljena navodila/smernice za učitelje.  

• V sedmem poglavju so podrobno predstavljeni zastavljeni cilji in raziskovalna 

vprašanja.  

• V osmem poglavju je napisan zaključek diplomskega dela. 
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2 LASTNOSTI MATERIALOV 

 

 

Uporabnost določenega materiala kot konstrukcijskega dela nekega stroja ali naprave je 

odvisna od lastnosti materiala in njegove gospodarnosti. Lastnosti materialov razdelimo 

v štiri večje skupine, in sicer fizikalne, kemične, mehanske in tehnološke lastnosti. 

 

Fizikalne lastnosti so karakteristika materiala, neodvisno od njegove oblike. Mehanske 

lastnosti določajo obnašanje materiala, kadar nanj delujejo različne zunanje sile. 

Žilavost, krhkost in trdota so zelo povezne lastnosti, ki so lahko odvisne  ne le od 

materiala, ampak tudi od njegove površine. Med tem ko so meja tečenja, trdnost in 

porušitev, bol odvisne od same sestave materiala in njegovih notranjih vezi.  Kemijske 

lastnosti opisujejo vpliv okolja in agresivnih snovi na material. S pravilnim izborom 

kemijskih lastnosti lahko preprečimo poškodbe materiala, ki je izpostavljen vplivom 

okolja in korozijski atmosferi. Lastnosti materialov, ki omogočajo njihovo predelavo in 

obdelavo, so pri vsakem materialu zelo pomembne. Njihove lastnosti določajo pogoje 

za različne načine obdelave materialov. Ena od pomembnih lastnosti pa je tudi ekološka 

neoporečnost. Material ne sme imeti niti pri predelavi niti pri kasnejši uporabi 

škodljivega vpliva na okolje. Podrobnejša razdelitev lastnosti je prikazana v preglednici 

2.1[2]. 

 

Preglednica 2.1: Podrobna delitev lastnosti materialov [2]. 

 

FIZIKALNE  KEMIJSKE  MEHANSKE  TEHNOLOŠKE 
gostota 

 
temperatura vrelišča  

 
električna prevodnost 

 
toplotna prevodnost 

 

korozijska obstojnost 
 

toplotna obstojnost 
 

vnetljivost 
 

strupenost materiala 

elastičnost in plastičnost 
 

žilavost, trdota, 
trdnost 

sposobnost odrezavanja 
 

sposobnost spajanja 
 

sposobnost ulivanja 
 

sposobnost preoblikovanja 

    

    

Trdnost in trdota sta eni od pomembnejših lastnosti materialov in ključno vplivata na 

posamezno konstrukcijo. Trdota je lastnost materialov, ki skrbi za odpor materiala proti 
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vdiranju tujega telesa vanj, medtem ko je trdnost lastnost, ki jo imajo materiali za 

nudenje odpora proti delovanju različnih zunanjih sil in je tudi pomembnejša lastnost 

pri izdelavi konstrukcij. Trdota, žilavost in krhkost so bolj povezane s površino 

materiala, medtem ko je meja tečenja, trdnosti in porušitve bolj povezan s notranjo 

sestavo materiala [10].  

 

(a) (b) 

Slika 2.1: a) Preizkušanje trdote, kjer pomeni F - sila na obdelovanec in D - premer kroglice [28] in b) 

preizkušanje upogibne trdnosti [28]. 

 

2.1 Pomen preizkušanja materialov 

 

Že v preteklosti, ko je človek začel uporabljati različna orodja in orožja, je pričel 

spoznavati različne lastnosti materialov in tako ločiti med slabšim in dobrim. Toda 

njegova izbira ni temeljila na rezultatih preizkušanja materialov, kot ga poznamo danes 

v industriji, ampak zgolj na rezultatih iz prakse. Z razvojem industrije in tehnike 

nasploh ter z vse večjimi zahtevami glede kvalitete so bili v novejši dobi razviti tudi 

različni postopki preizkušanja [2]. Vprašanje, ali je potrebno preizkušanje v industriji, je 

danes prav gotovo odveč. Vsa pomembnejša industrijska podjetja ustvarjajo posebne 

oddelke laboratorijev za preizkušanje materialov. Prav gotovo se lahko vprašamo, če je 

potrebno predhodno preizkušanje materialov v osnovni šoli (OŠ) pri pouku tehnike in 

tehnologije. Odgovor je seveda pritrdilen. S tem, ko učenci predhodno preverijo 

lastnosti materialov, lahko ocenijo, kateri polizdelek bo primernejši za izdelavo 

posameznega izdelka. Učenci tako bolj racionalno uporabljajo svoje materiale.   
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2.2 Vrste preizkušanja materialov 

 

Lastnosti materialov lahko preizkušamo na več načinov. Tako ločimo med mehanskimi, 

tehnološkimi, fizikalno-kemičnimi in metalografskimi lastnostmi. Imamo torej pet vrst 

preizkušanja materialov: 

• mehanske preizkuse, kamor spadajo preizkusi za določanje trdnosti (natezne, 

tlačne, upogibne, strižne in vzvojne), trdote ( trdota po Brinellu, Vickersu, 

Rockwellu, Shoru …), trajnostni preizkusi in preizkusi žilavosti; 

• tehnološke preizkuse, pri katerih napetosti ne merimo, temveč material 

opazujemo pod pogoji, kakršni bodo vladali v praksi. K tehnološkim preizkusom 

prištevamo tehnološki upogibni preizkus, preizkus pločevine, cevi, žice, livarski 

in kovaški preizkus; 

• fizikalno–kemične preizkuse, s katerimi določamo fizikalne lastnosti, kot so: 

toplota, električna prevodnost, specifična teža, gostota in sposobnost 

magnetenja. Lahko pa določamo tudi kemične lastnosti (sestava materiala, 

odpornost proti koroziji …), torej tiste, ki nam jih podajo kemiki v laboratorijih; 

• preizkušanje brez okvare materiala predstavlja posebno skupino, ki vsebuje vse 

načine preizkušanja, kjer preizkušanca ne porušimo. Takšni načini preizkušanja 

so penetrantski preizkus, preizkus z magnetnim prahom, rentgenskimi žarki, 

gama žarki in preizkusi z ultrazvokom. To so preizkusi, ki jih uporabljamo za 

iskanje napak v materialu ali na njegovi površini; 

• metalografske preizkuse, kamor spadajo predvsem mikroskopija, in to optična in 

elektronska [2]. 

 

2.3 Način preizkušanja materialov 

 

Ker imamo več vrst postopkov preizkušanja materialov, se preizkušanja materialov 

delijo tudi po načinu obremenjevanja. 
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2.3.1 Statični preizkus 

 

Statični preizkusi so preizkusi, pri katerih hitrost obremenjevanja  nima nobenega 

vpliva. Pogosto čisto statičnih preizkusov ni mogoče izvesti, vendar omejimo hitrost 

obremenjevanja do tolikšne meje, da lahko zanemarimo njen vpliv [3]. Statična 

obremenitev je obremenitev, ki s časom ne spreminja velikosti in smeri (slika 2.2).  

 

 

Slika 2.2: Statična obremenitev, kjer pomeni F – sila in t – čas) [5]. 

Statika je v fiziki veja mehanike, ki obravnava sisteme v statičnem ravnovesju, torej 

sisteme, ki pod vplivom zunanjih sil kot celota mirujejo, ob tem pa se ne gibljejo tudi 

posamezni sklopi sistema sorazmerno eden na drugega. 

Skladno z 2. Newtonovim zakonom lahko pogoj za statično ravnovesje izrazimo tudi z 

zahtevo, da je rezultanta vseh zunanjih sil ter vseh zunanjih navorov na sistem enaka 

nič. 

 
∑

=

==

n

i

ir FF
1

0  
(2.1 ) 

   

 
∑

=

==

n

i

ir MM
1

0  
(2.2 ) 

kjer je F je sila in M je navor sil. 
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Iz pogoja za ravnovesje sil (2.1) lahko izračunamo fizikalne količine, kot so napetost, ki 

jo označujemo s σ ali tlak (p) [4].  

2.3.2 Dinamični preizkus 
 

Pri dinamičnih preizkusih je bistvenega pomena hitrost obremenjevanja. Pri takšnih 

preizkusih mora sila premagati tudi določeno razdaljo. Dinamika je nauk o gibanju 

teles. Glede na sile, ki se pojavljajo pri gibanju, razlikujemo kinematiko, ki preučuje 

gibanje teles samo, ne glede na sile, ki ga spreminjajo, in kinetiko, ki preučuje vpliv 

delovanja sil na gibanje teles [2]. Dinamična obremenitev je obremenitev, ki s časom 

spreminja velikost in smer[5].  

 

 (a) (b) 

Slika 2.3: Čista utripna obremenitev, kjer pomeni Fmax - obremenitev, FA - amplituda obremenitev, FSR - 

srednja obremenitev in t – čas[5] b) čista izmenična obremenitev, kjer pomeni F - obremenitev, FA - 

amplituda obremenitve) [5]. 

 

Najpogostejša dinamična obremenitev je utripna obremenitev (slika 2.3), kjer je srednja 

obremenitev dvakrat manjša od maksimalne obremenitve in tudi amplituda obremenitve 

je dvakrat manjša od maksimalne obremenitve. 

Izmenična obremenitev (slika 2.4), je obremenitev, kjer je amplituda obremenitve enaka 

maksimalni obremenitvi, srednja obremenitev pa je enaka nič. 

 



9 
 

  
Slika 2.5: Kombinirana dinamična obremenitev, kjer pomeni F - sila, t - čas, FA - amplituda obremenitve, 

Fmin - minimalna obremenitev, Fmax - maksimalna obremenitev in Fsr - srednja obremenitev [5]. 

 

Kombinirano dinamična obremenitev (slika 2.5) je tam, kjer je srednja obremenitev 

enaka polovici seštevka maksimalne in minimalne obremenitve in je amplituda 

obremenitev enaka polovici razlike maksimalne in minimalne obremenitve [5]. 

 

Strojni elementi so največkrat obremenjeni s kombinacijo navedenih vrst obremenitev 

(kombinirana dinamična obremenitev). Izmenična obremenitev nastopi pri rotirajočih 

delih in je za porušitev najbolj nevarna, zato si prizadevamo, da so deli obremenjeni s 

kombinirano dinamično obremenitvijo. Kombinirana dinamična obremenitev je 

sestavljena iz kombinirane srednje obremenitve (Fsr) in utripne  obremenitve z 

amplitudo - FA (slika 2.5)[4]. 

 

2.3.3 Časovni preizkus 

 

Preizkuse lahko razdelimo še na preizkuse, ki trajajo krajše obdobje, in na trajne 

preizkuse. Večina preizkusov pa je kratkoročnih. To so preizkusi za določanje natezne, 

tlačne, upogibne trdnosti in trdote. K trajnostnim preizkusom pa spadajo preizkusi, ki 

trajajo daljše obdobje. Te preizkuse delimo zopet naprej na statično trajnostne preizkuse 

in dinamično trajnostne preizkuse [2]. 

 

2.3.4 Temperaturni preizkus 

 

Pri preizkusih je pomembna tudi temperatura, zato delimo preizkuse na preizkuse v 

hladnem, vročem in podhlajenem stanju.  
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K preizkusom v hladnem stanju prištevamo tiste, ki jih uporabljamo pri normalni 

temperaturi, torej taki, pri katerih ni dodatnega vpliva temperature.  

 

K preizkusom v vročem stanju pa prištevamo tiste preizkuse, ki upoštevajo tudi dodaten 

vpliv temperature.  

 

Preizkusi v podhlajenem stanju so tisti, ki potekajo pri nizkih temperaturah. Ti preizkusi 

so zelo pomembni, saj na njih sloni vsa hladilna tehnika, letalstvo, raketna industrija… 

[6]. 
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3 TRDOTA IN TRDNOST 

 

 

Trdnost in trdota spadata pod mehansko tehnološke lastnosti materialov in sta eni 

ključnih lastnosti, ki jih učenci preučujejo v osnovni šoli. Pri pouku se navadno učenci 

srečajo z enostavnim preizkušanjem, ki temelji na šolskih učilih. Po učnem načrtu se 

učenci najprej srečajo s trdnostjo in trdoto pri spoznavanju lastnosti papirja in lesa v 6. 

razredu [1].  

 

Merjenje trdote in trdnosti pa ima zelo velik pomen v industriji. Tehnologija obdelav se 

je v zadnjih desetletjih močno razvila, z njo pa so se pričeli uporabljati tudi zelo izdelani 

postopki preučevanja trdnosti in trdote [3]. 

 

3.1 Definicija trdnosti in trdote 

 
Predstavili bomo nekaj definicij trdote in trdnosti, ki se najbolj pojavljajo v literaturi. 

Definicije smo tudi razvrstili po pogostosti uporabe v vsakdanjem življenju. To pomeni 

da se definicija ki je zapisana kot prva pojavlja največkrat v literaturi, ki smo jo 

pregledali.  

 

Definicija trdote: 

Trdota je odpornost materiala proti prodiranju tujega telesa v njegovo površino[3]. 

 

Trdota je odpor materiala proti prodiranju določenega drugega telesa v preizkušanec. 

Prodirajoče telo mora biti trše in primerneje oblikovano, da omogoča zadovoljivo 

ločevanje materiala po trdoti [7]. 

 

   

Trdota je eden najpomembnejših parametrov, ki določa odpornost materiala proti 

mehanskim obremenitvam. Po definiciji je trdota odpornost materiala proti lokalni 

plastični deformaciji. V nekaterih primerih jo definirajo tudi kot odpornost proti 

elastični in plastični deformaciji[3]. 
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Trdoto so poskušali preko moči kemijskih vezi povezati s kohezijsko energijo, 

sublimacijsko entalpijo, površinsko energijo in vibracijsko entropijo[10]. 

 

Trdota je kompleksna količina, povezana z različnimi osnovnimi lastnostmi materiala. 

Na makroskopskem nivoju se trdoto največkrat povezuje s strižnim modulom in 

modulom stisljivosti, na atomskem pa z gibanjem dislokacij, močjo kemijskih vezi in 

togostjo kristalne mreže[10]. 

 

Trdota ni osnovna lastnost materialov. Je kompleksna količina, ki je na eni strani 

odvisna od načina preizkušanja, po drugi strani pa je odvisna od različnih fizikalnih 

količin, kot so modul  stisljivosti, strižni modul, gostota dislokacij, razpoke v materialu, 

kristalna struktura, moč medatomskih vezi ... Zaradi omenjenih razlogov ni možno 

podati preproste fizikalne definicije trdote, ampak jo lahko opišemo le s pol-

empiričnimi modeli. Kljub nenatančni definiciji je trdota ena najpomembnejših lastnosti 

materialov, zato se v praksi tudi pogosto uporablja [10]. 

 

Definicija trdnosti: 

Trdnost je odpornost materiala proti delovanju zunanjih sil, ki hočejo material stisniti, 

upogniti, zviti in nategnit[2]. Zato za vsako posamezno trdnost poznamo nove definicije 

(glej poglavje 3.3). 

 

Trdnost je največja napetost, ki se lahko pojavi v materialu tik pred porušitvijo[3]. 

Trdnost materiala je pomembna pri nosilnih konstrukcijah, ki so lahko obremenjene na 

različne načine: tlačno, natezno, upogibno, strižno ali torzijsko [41]. 

 

Tlačna trdnost (oziroma stiskanje) je trdnost, ki se pojavi ob delovanju sil, ki delujejo za 

zmanjšanje dolžine materiala v osi delovanja sil. Sili delujeta ena proti drugi [40]. 

Tlačne trdnosti je  odpor materiala proti tlačnim obremenitvam [41]. 

 

Natezna trdnost je trdnost, ki se pojavi ob delovanju sil, ki delujejo za povečanje 

dolžine materiala v osi delovanja sil. Sili delujeta v nasprotni smeri in vlečeta material 

[40]. 
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Natezna trdnost je odpor materiala proti maksimalni zunanji sili, ki razteza material 

vzporedno z vlakni ali pa pravokotno nanje [41]. 

Upogibna trdnost je odpor nosilca med oporama proti maksimalni sili, ki deluje 

pravokotno na os nosilca [41]. 

 

Strižna trdnost je trdnost, ki jo povzroča par nasprotujočih si sil, ki delujejo vzdolž 

vzporednih osi skozi material [40].  

 

3.1.1 Definicija trdnosti in trdote v učbenikih tehnike in tehnologije 

 

Pregled definicij pojmov trdota in trdnost, ki se pojavljajo v učbenikih (U) tehnike in 

tehnologije v osnovni šoli. Od U1–U3 [17], [20], [24]] za 6. razred, od U4-U6 [[18], 

[21], [25]] za 7. razred in U7-U9 [[19], [22], [26]] za 8. razred. 

 

TRDOTA: 

U1: Trdota je sposobnost, s katero se gradivo upira ostrejšemu orodju pri obdelavi ali 

vdiranju [17]. 

U2: Trdota je odpornost gradiva proti vdiranju tujega telesa vanj [20]. 

U8: Trdota je, v kolikšni meri se da gradivo raziti ali označevati s trdimi predmeti [22].  

U3: Materiale z večjo trdoto moramo obdelovat z večjo silo. Orodja imajo navadno 

manjša rezila iz trših jekel [24].  

U4: Umetnim snovem se s segrevanjem zmanjšuje trdota [25]. 

 

TRDNOST: 

U3: Trdnost nam pove, koliko smemo potegniti, upogniti ali pritisniti gradivo, da se ne 

poškoduje [24]. 

U1: Različna gradiva so različno trdna, prenesejo različne obremenitve. če jih preveč 

obremenimo se zrušijo. Takrat smo prekoračili mejo trdnosti [17].   

U2: Trdnost je odpor, ki ga gradivo nudi proti delovanju različnih zunanjih sil – 

obremenitev [20].  

U8: Trdnost je, v kolikšni meri je gradivo odporno proti delovanju zunanjih sil [22]. 

U7: Trdnost je lastnost, ki jo lahko z obdelavo povečamo[19]. 
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U6: V nekaterih učbenikih pa smo zasledili opis definicije posameznega pojma s 

pomočjo praktičnega primera ( Otroški tricikel je bil dovolj trden, da se je na njim 

prevažal malček iz vrtca. Nekoč se je naj usedel sosedov starejši fant, ki je lahko 

pojedel šest sendvičev za malico. Tricikel se je najprej nevarno upognil, nato pa zvil 

pod njegovo težo in se nazadnje podrl.) [25].  

 

Eden od problemov, ki se pojavlja je tudi ta, da so vsebine v učbenikih, ki se 

uporabljajo v šolstvu, zelo spreminjajo od učbenika do učenika in od prenove do 

prenove. Tako je naprimer v U3, pojem trdnosti obravnavan pod poglavjem Gradiva 

papir in pojem trdote pod poglavjem Gradiva les. Opazili smo tudi, da v U4 in U7 pri 

obravnavi gradiv ne obravnavajo več lastnosti trdote in trdnosti. Tako učenci že od 

začetka učnega procesa, ne ločijo lastnosti trdnosti in trdote. Tudi znotraj učnega načrta 

tehnika in tehnologija se pojavljajo pomanjkljivosti. Za boljše razumevanje pojmov 

trdote in trdnosti bi bilo potrebno vključiti temeljne cilje, lastnosti materialov v vse učne 

sklope, ki so povezani z lastnostmi materialov. 

 

3.2 Trdota 

 

Že preden so se začeli zanimati konstruktorji za preizkušanje trdote, so mineralogi 

določili trdoto posameznih mineralov. Poznana je Mohsova trdotna skala, v kateri so 

minerali razvrščeni po trdoti. Skala ima deset stopenj in na desetem mestu je diamant 

kot najtrši mineral. Ker pa je Mohsova skala pregroba, se je pozneje razvil Martensov 

postopek, pri katerem trdota ni več razdeljena na posamezne stopnje. Trdoto določijo s 

pomočjo zarezovanja diamanta v materiale. Diamant zarežejo z enako silo v materiale 

in izmerijo širino reza. Širina reza pa nam pove, kako je material trd. 

 

Oba opisna postopka so izpodrinili modernejši načini določanja trdote (Brinell, Vickers, 

Rockwell, Shore, Charpy …). 

 

Pri standardnih preizkusih trdote navadno uporabljamo tri različne oblike vtisnjenih 

teles (kroglica, stožec ali piramida). Če bomo uporabljali enak preizkušanec in enako 

silo (F), se bodo vtisnjena telesa različno ugreznila v preizkušanec. Najmanj se bo 
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ugreznila kroglica, nato stožec in najbolj piramida. To pomeni, da navadno uporabljamo 

za mehkejše materiale vtiskanje kroglice, za trše pa stožce ali piramide.     

 

3.2.1 Preizkušanje trdote po Brinellu 
 

Preizkušanje trdote po Brinellu je predpisano s standardom ISO 6506 [29]. Trdoto po 

Brinellu ugotavljamo z vtiskovanjem trde kaljene kroglice iz jekla, ki ima premer (D) 

od 1,0 - 10,0 mm.  

 

 
Slika 3.1: Preizkušanje trdote po Brinellu, kjer pomenijo D - premer kroglice, d1/2 - premer vtisa in  

F - smer delovanja sile [32]. 

 

Z določeno silo (F) potisnemo kroglico v ravno in očiščeno površino materiala. Nato 

izmerimo premer (d) vtisnjene vdolbine in izračunamo njeno površino.  Razmerje med 

pritisno silo (F) in površino vdolbine (A) nam pove trdoto po Brinellu (HB). Z 

merjenjem trdote po Brinellu uporabljamo kroglice s premerom 10,5 ali 2,5 mm, in 

sicer v odvisnosti od debeline preizkušenega materiala. Za tanjši material uporabljamo 

kroglice z manjšim premerom (D). Silo F pa izberemo v odvisnosti od debeline kroglice 

in vrste materiala, ki ga merimo [2]. Pomembni parametri: 

• enačba za izračun trdote po Brinellu 
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A

F
HB =  

(3.1) 

 

 

• sila F v N 

• površina A v mm2 

Preglednica 3.1: Trdota materialov določena po Brinellu, ki se uporabljajo pri pouku tehnike in 

tehnologije. 

Material Trdota po Brinellu  

Smreka od 3 do 5 N/m2 

Hrast od 5 do 6 N/m2 

Lipa od 3.5 do 4 N/m2 

Polietilen (PE) od 40 do 65 N/mm2 

Polivinilklorid (PVC) od 75 do 155 N/mm2 

Poliamid (PA) od 75 do 100 N/mm2 

Aluminij (99.5) litina od 24 do 32 N/mm2,  mehko 20 N/mm2, poltrdo 30 N/mm2 in 

trdo 35 N/mm2 

Baker od 40 do 60 N/mm2 v mehkem stanju, od 60 do 90 N/mm2 v poltrdem 

stanju in nad 90 N/mm2 v trdem stanju 

 

Trdota materiala je odvisna od sestave, gostote in toplote obdelave, pri lesu pa na trdoto 

pomembno vpliva tudi vlažnost, starost in rastje [4]. 

 

3.2.2 Preizkušanje trdote po Vickersu 
 

Preizkušanje trdote po Vickersu je predpisano s standardom ISO 6502 [29]. Trdoto po 

Vickersu ugotovimo z vtiskanjem diamantne piramide s kotom ob vrhu 136° -+ 0.5°. Pri 

tem pa lahko uporabljamo poljubno pritisno silo (F). Razmerje med pritisno silo (F) in 

površino vdolbine (A) nam pove trdoto po Vickersu (HV). 
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(a) (b) 

 

Slika 3.2: (a) Prikaz vtiskovanja diamantne piramide, kjer pomeni F - smer delovanja sile, 136° +- 0,5° 

kot ob vrhu piramide.  (b) tlorisni pogled vtiskovanja, kjer pomeni d1 in d2 - premer vtisnjenega 

romba[33]. 

 

Da se izognemo morebitnim napakam, izmerimo vedno obe diagonali vtiska, računamo 

pa s srednjo vrednostjo diagonal [2]: 

 

• aritmetična srednja vrednost diagonal: 

 

2
12 dd

d
+

=  
(3.2) 

 

• računanje ploščine: 

 

 
0

2

22cos2

d
A =  

(3.3) 

   

 

• načba za računanje trdote po Vickersu: 

 

 

A

F
HV =  

(3.4) 

3.2.3 Preizkušanje trdote po Rockwellu  

 

Preizkušanje trdote po Rockvellu je predpisano s standardom ISO 6508 [29]. Trdoto po 

Rockwellu ugotovimo z vtiskovanjem diamantnega stožca ali z vtiskovanjem zakaljene 

kroglice.  
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• Merjenje trdote po Rockwellu s stožcem označujemo s HRC. V površino se 

vtisne diamantni stožec s kotom 120° s silo 100 N. To je izhodišče za meritev. 

Stožec se obremeni z dodatnimi 1400 N do 1500 N. Nato se ta dodatna 

obremenitev sprosti in pri osnovni obremenitvi 100 N izmeri, za koliko je 

vtisnjen stožec v mm. Trdota HRC = 100 - 500 h, kjer je h globina vtisa v mm. 

H pa je debelina obdelovanca [8]. 

 

 

Slika 3.3: Preizkus trdote po Rockwellu, kjer pomenijo F - smer sile, H - debelina obdelovanca 

in h - globina vtisa [34]. 

 

• Merjenje trdote po Rockwellu s kroglico označujemo s HRB. V površino se 

vtisne kroglica premera 1/16" (1,5875 mm) s silo 100 N. To je izhodišče za 

meritev. Kroglica se obremeni z dodatnimi 900 N do 1000 N. Nato se ta dodatna 

obremenitev sprosti in pri osnovni obremenitvi 100 N izmeri, za koliko je 

vtisnjena kroglica v mm. Trdota HBb = 130 - 500 h, kjer je h globina vtisa v 

mm.  Pri obeh metodah mora biti debelina preizkušanca najmanj 8-krat večja od 

h [2]. 

 

3.2.4 Preizkušanje trdote po Shoru  
 

Trdota po Shoru je ena od metod za merjenje trdote trdnih snovi. Uporablja se predvsem 

v strojništvu in metalurgiji za materiale, ki se le elastično deformirajo [25]. Shoreov 

način preizkušanja trdote (HS) je predpisan po standardu in se je razvil z željo, da 
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ostane površina nepoškodovana. To je pomembno predvsem za močno obremenjene, že 

izdelane strojne dele.  

 

 

 

Slika 3.4: Preizkus trdote po Shoru, kjer pomenijo H - začetna višina in h - višina odskoka [30]. 

 

Postopek sloni na odskoku (h) padalnega telesa, ki ga spustimo prosto z določene višine 

(H). Odskok telesa je odločilen za določitev trdote. Odskok padalnega telesa je zelo 

odvisen tudi od elastičnosti materiala. Odskok je odvisen od oblike padalnega telesa, 

njegove teže in višine padanja.  

 

Padalni način merjenja trdote se množično uporablja pri izdelavi manjših elementov, 

kot so kroglice v krogličnem ležaju. Pri lažjih telesih je zelo važno, da imajo elementi 

isto trdoto, njihova površina pa ne sme biti poškodovana.  

 

Ker bi bilo njihovo merjenje trdote prezahtevno in prezamudno, si pomagamo z 

odskočnim preizkusom: kroglice spuščamo z določene višine na trdo podlago, kjer 

odskočijo pravilno trde skozi zaslon; trše više, mehkejše nižje. 

 

Načinov preizkušanja je še več. Razen opisnih načinov poznamo še mnoge druge, kot je 

preizkušanje na osnovi električne prevodnosti ali magnetne permabilnosti [3]. 

 

3.2.5 Preizkus trdote z udarcem 

 

Do sedaj opisani postopki so primerni za določanje trdote le manjšim predmetom 

oziroma vzorcem. V praksi pa moramo trdoto določenemu elementu pogosto kar 
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neposredno izmeriti na mestu samem. Iz teh in podobnih zahtev so se razvili razni 

načini hitrega določanja trdote. Čeprav so taka merjenja navadno manj natančna, so 

vseeno dragocena, ker so uporabna povsod, kjer je dostop z drugimi merilniki pogosto 

nemogoč. Silo povzročajo stroji na različne načine: z vzvodi, vzmetmi ali kar ročno. V 

praksi se pogosto uporabljata dve kladivi. 

 

Predstavitev Böhlerjevega kladiva in Poldijevega kladiva: 

 

• Böhlerjevo kladivo je izdelalo avstrijsko podjetje Böhler. Osnovano je na 

primerjalnem načelu merjenja trdote. Ko udarimo s kladivom na udarni del, ki 

prenaša udarno silo preko primerjalne kocke na merilno kroglico, bo delovala 

udarna sila, odvisna od jakosti udarca, enako močno na primerjalno kocko kakor 

na preizkušanec. Iz vdolbine na kocki, ki je iz znanega materiala, določimo iz 

primerjalnih tablic silo, ki smo jo uporabili pri udarcu. Ko je poznana sila 

udarca, lahko iz tabelic razberemo trdoto preizkušanca. 

  

• Poldijevo kladivo se imenuje po češki firmi Poldi. Razlika tega kladiva od 

pravkar opisanega Böhlerjevega je le v tem, da uporablja sistem Poldi za 

primerjalno telo prizmo. Prednost prizme je, da jo lahko uporabimo večkrat kot 

kocko. Preizkus poteka podobno kot pri Böhlerjevem kladivu in tudi 

primerjalne tabele so podobne [2]. 

  

 

3.3 Trdnost 

 

Trdnost je mehanska lastnost materialov. Trdnost pomeni odpor materiala proti 

delovanju zunanjih sil. Zato poimenujemo trdnost teles po načinu preizkušanja. 

Navadno preizkušamo telesa na nateg, tlak, upogib, vzvoj ali torzijo in strig. 

Preizkušanje trdnosti spada med statične preizkuse. To so preizkusi, ki jih opravljamo z 

mirujočimi silami. To ne pomeni, da se sila ne spremeni, ampak da njena hitrost 

spreminjanja ne vpliva na rezultat preizkušanja [2].  
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Natezni preizkus je vsekakor  najvažnejši statični preizkus. Z njim je mogoče določiti 

vrsto osnovnih podatkov, ki so značilni za določen material. Z nateznim preizkusom 

lahko določamo naslednje lastnosti poljubnega materiala: 

• natezna trdnost ( σM), 

• zlomna trdnost (σK), 

• meja plastičnosti (σpl), 

• meja proporcionalnosti (σpr), 

• meja elastičnosti (σe), 

• modul elastičnosti (E) 

• razteznostni koeficient (α) 

• Poissonovo število (µ) 

• maksimalni raztezek (εmax) 

 

3.3.1 Natezna trdnost  

 

 

Slika 3.5 Grafični prikaz nateznega preizkusa materiala, kjer pomeni σ – napetost in ε – raztezek [3]. 

Natezna trdnost (običajno označena z σM) je mehanska lastnost materiala, ki določa 

velikost obremenitve, pri kateri se material (določenega preseka) poruši, npr. strga. Na 
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sliki 3.5 je natezna trdnost označena s FM, kar pomeni največja sila na preizkušanec. 

Pogosto jo imenujemo tudi trdnost materiala. 

Preglednica 3.2: Natezne trdnosti materialov, ki se uporabljajo pri pouku tehnike in tehnologije. 

Material Natezna trdnost  

Smreka Od 40 do 240 N/mm2, če je smer sile vzporedna z vlakni in 3 N/mm2, če pa 

je smer sile pravokotna na vlakna. 

Hrast Od 50 do 180 N/mm2, če je smer sile vzporedna z vlakni in 5 N/mm2, če pa 

je smer sile pravokotna na vlakna. 

Polietilen (PE) Od 18 do 35 N/mm2. 

Polivinilklorid (PVC) Od 50 do 75 N/mm2. 

Poliamid (PA) Od 70 do 85 N/mm2. 

Aluminij (99.5) Od 70 do 130 N/mm2. Mehko 70 N/mm2, poltrdo 100 N/mm2 in trdo 130 

N/mm2. 

Baker Od 210 do 250 N/mm2 v mehkem stanju, od 250 do 300 N/mm2 v poltrdem 

stanju in nad 300 N/mm2 v trdem stanju. 

 

Natezne trdnosti materialov so odvisne od sestave, gostote in toplote obdelave, pri lesu 

pa ima pomembno vlogo tudi vlažnost lesa [4]. 

Zlomna trdnost (običajno označena z σK) je tista napetost, pri kateri se preizkušanec 

zlomi. V diagramu na sliki 3.4 je označena s točko K [3]. 

Meja plastičnosti (običajno označena z σpl ali σT) imenovana tudi tehnična meja 

plastičnosti, je tista meja, ki povzroči prvo trajno raztezanje. Je točka, nad katero se 

začenja material znatneje plastično deformirati, pravimo material teče. Torej relativni 

raztezek se poveča ne da bi proporcionalno povečali silo obremenjevanja. Na sliki 3.4 je 

meja plastičnosti simbolizirana s točko označeno s σT [3].     

Meja proporcionalnosti (običajno označena z σpr) je tista meja, do katere pri 

preizkušancu velja še Hookov zakon. Ta zakon pravi, da je raztezek linearno 

sorazmeren napetosti. Na sliki 3.4 velja Hookov zakon vse do točke σT [3].  

Meja elastičnosti (običajno označena z σe)  je največja napetost, ki še ne povzroči 

plastične deformacije. Je tista meja, do katere sega elastično območje, torej do 
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napetosti, ko se preizkušanec po razbremenitvi še povrne v svoje prvotno stanje in ne 

pusti trajne deformacije [3]. 

Poissonovo število (običajno označena z µ) nazorno prikazuje slika. 

 
 

Slika 3.6: Prikaz izračuna Poissonovega števila, kjer pomenijo d - premer obdelovanca in l - dolžina 

obdelovanca[35]. 

 

Preizkušanec, ki je standardiziran, vpnemo v posebno trgalno napravo, ki je lahko 

horizontalna ali pa vertikalna, in ga raztegnemo s pomočjo dodajanja sile. Med 

obremenjevanjem merimo silo in raztezek. Preizkušanec se z naraščanjem sile razteza.  

Razteznostni koeficient (običajno označena z α).  

Z naraščanjem sile se najprej  deformira elastično in nato plastično do zloma, ko se 

preizkušanec pretrga [3]. 

 

 
Slika 3.7: Prikaz trgalne naprave, ko je prišlo že do pretrganja preizkušanca. 
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Če nanašamo silo na ordinato, raztezek pa na absciso koordinatnega sistema, dobimo 

znani diagram poti v odvisnosti od sile (glej slika 3.4). Za boljše razumevanje si lahko 

poenostavimo natezni preizkus tako, da vzamemo kos žice iz mehkega kovinskega 

materiala [2].  

 

 
Slika 3.8: Prikaz natega kovinske žice, kjer pomenijo F - sila, l - prvotna dolžina in ∆l – raztezek. 

 

To žico na enem koncu trdo vpnemo, na drugem pa jo obremenjujemo s silo (F). Pod 

vplivom sile (F) se bo žica dolžine (l) podaljšala za določeno dolžino (∆l). 

 

3.3.2 Tlačna trdnost 

 

Je odpornost proti stiskanju vlaken. Pri lesu je največja odpornost v smeri lesnih vlaken, 

najmanjša pa pravokotno na smer vlaken. 

Za določanje tlačne trdnosti služi tlačni preizkus. Tudi pri tlačnem preizkusu 

predpostavimo, da imamo opravka z enoosno silo. Tlačni preizkus izvedemo na enakih 

strojih kakor opisani natezni preizkus, vendar s to razliko, da deluje sila v nasprotni 

smeri. Za tlačni preizkus uporabljamo, podobno kakor za natezni preizkus, posebne 

standardizirane preizkušance.  

Tudi pri tlačnem preizkusu se preizkušanec najprej deformira elastično in nato plastično 

do zloma, ko ga tako rekoč zmečkamo. Pri preizkušanju povečujemo silo (F)  in 

opazujemo krčenje preizkušanca od prvotne dolžine (l). Če imamo pri nateznem 
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preizkusu opraviti z nateznimi napetostmi, dobimo pri tlačnem preizkusu tlačne 

napetosti. Preizkušanec, ki je pod obremenitvijo, se tudi pri tlačnem preizkusu 

deformira najprej elastično, nato pa plastično. Ko se pojavijo na zunanjih robovih prve 

razpoke, menimo, da je preizkus končan [3].   

 

Preglednica 3.3: Tlačane trdnosti materialov, ki se uporabljajo pri pouku tehnike in tehnologije. 

Material Natezna trdnost  

Smreka Od 30 do 70 N/mm2, če je smer sile vzporedna z vlakni in od 5 do 10 

N/mm2, če pa je smer sile pravokotna na vlakna [4]. 

Hrast Od 40 do 60 N/mm2, če je smer sile vzporedna z vlakni in 10 N/mm2, če pa 

je smer sile pravokotna na vlakna [4]. 

 

 

3.3.3 Upogibna trdnost 

 

Je odpornost proti upogibu in zlomu. Možnost upogiba materiala je odvisna od 

raztezanja in krčenja vlaken. Spodnja vlakna se raztezajo zgornja pa krčijo. Z 

upogibnim preizkusom hočemo doseči v bistvu dvoje: 

• določiti upogibno trdnost, iz katere je mogoče sklepati tudi o natezni trdnosti 

določenega materiala, 

• določiti upogibnost materiala. 

 

Za določanje upogibne trdnosti uporabljamo upogibni preizkus, ki je tudi 

standardiziran. Prav tako je standardiziran preizkus, s katerim določamo upogibnost 

materiala [3].  

 

Upogibni preizkus uporabljamo še posebej za preizkušanje gradbenih materialov, kakor 

so beton, opeka – zidaki in les. Pri upogibnem preizkusu se ne pojavljajo posamezne 

sile kot pri nateznem ali tlačnem preizkusu, temveč dvojica sil. Vsaka sila povzroča 

določeno protisilo – reakcijo, ki je usmerjena na nasprotno.  
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Slika 3.9: Osnovni prikaz upogibne trdnosti, kjer pomenijo F - sila, A in B - podpori, l - celotna dolžina, x 

- razdalja od podpore do točke delovanja sile in M - velikost navora/moment. 

 

Na nosilcu tako povzročata obe sili, ki sta oddaljeni med seboj za razdaljo l, moment (M 

= F*x), ki hoče upogniti prvotno raven nosilca. V tem primeru obremenimo 

preizkušanec z eno silo, ki deluje točno v sredini med obema podporama (A in B). 

Podpori ležita v razdalji l, obremenjujemo pa s silo F. Sila povzroča v podporah A in B 

reakciji, ki sta zaradi statične obremenitve enaki in znašata x. 

 

Moment, ki se pojavi na preizkušancu, povzroči v zgornjem delu prereza nosilca tlačne, 

v spodnjem delu prereza pa natezne napetosti, ki rastejo z razdaljo x od prijemališča 

zunanje sile F. Tako so spodnja vlakna obremenjena na nateg (-σ), zgornja vlakna 

prereza pa na tlak (+σ) [6] . 

 

 

 

Slika 3.10: Prikaz vrednosti napetosti v vlaknih profila, kjer pomenijo M - smer delovanja 

navora/momenta, σ – napetost in e1/2 - oddaljenost od nevtralne osi[37][37]. 
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V središču simetričnega profila je nevtralna os, kjer znašajo napetosti nič, medtem ko je 

njihova  največja vrednost vedno na skrajnih zunanjih vlaknih profila (po sliki v 

oddaljenosti e1 in e2 od nevtralne osi). 

 

Preglednica 3.4: Upogibne trdnosti materialov, ki se uporabljajo pri pouku tehnike in tehnologije. 

Material Natezna trdnost  

Smreka Od 30 do 70 N/mm2, če je smer sile vzporedna z vlakni in od 5 do 10 

N/mm2, če pa je smer sile pravokotna na vlakna [4]. 

Hrast Od 40 do 60 N/mm2, če je smer sile vzporedna z vlakni in 10 N/mm2, če pa 

je smer sile pravokotna na vlakna [4]. 

Polietilen (PE) Od 36 N/mm2. 

Polivinilklorid (PVC) Od 110 N/mm2. 

Poliamid (PA) Od 27 N/mm2. 

 

3.3.4 Vzvojna trdnost 

 

Vzvojna trdnost je odpornost proti vrtenju vlaken. Pojavi se takrat, ko na material 

delujeta dve sili v nasprotni smeri. Vzvojni ali torzijski preizkus pri statičnih preizkusih 

nima takšnega pomena kot natezni ali upogibni preizkus. Zaradi tega vzvojni preizkus 

ni standardiziran. Uporabljamo ga le kot dodatni kontrolni preizkus, posebno pri gredeh, 

oseh in podobnih elementih, ki so obremenjeni na vzvoj. 

 

 
Slika 3.11: Prikaz vzvoja tanke osi, pritrjene na enem koncu na nepomično oporo, α kot zasuka [38]. 
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Če obremenimo okroglo palico tako, da jo na enem koncu trdo vpnemo, na drugem pa 

obremenimo z dvojico sil, tako da palico sukamo, dobimo vzvojni moment, ki povzroči 

v palici prečne napetosti[3].  

 

3.3.5 Strižna trdnost 

 

Strižna trdnost je odpornost proti premaknitvi vlaken. Pri lesu je to običajno v smeri 

vlaken. Grčavost in nepravilnost lesnih vlaken povečata strižno trdnost. Določanje 

strižne trdnosti preizkušanca poteka s pomočjo strižnega preizkusa. Strižni preizkus 

služi le za dodatno oz. kontrolno preizkušanje. Zaradi tega strižni preizkus tudi ni 

standardiziran. Pri preizkušanju na strig moramo zagotoviti čim bolj čisto strižno 

obremenitev.  

 

Pri strižnem preizkusu delujeta sili F na preizkušanec tako, da ga hočeta prestriči. 

Idealno izveden strižni preizkus bi bil takrat, kadar bi delovali obe strižni sili v isti 

ravnini [[2]].  

 

3.3.6 Preizkus udarne žilavosti po Charpyju  
 

Preizkus udarne žilavosti po Charpyju je predpisan s standardom ISO 179 [29]. Za 

določanje udarne žilavosti uporabljamo preizkušanec z zarezo, in jih obremenimo 

sunkovito – udarno na upogib (upogibna trdnost). Pri tem se preizkušanec prelomi ali 

upogne oziroma ga posebno kladivo potegne skozi podpori [3].  Charpyjev udarni 

preizkus je preizkus udarne žilavosti. Izvaja se s Charpyjevim kladivom, postopek pa je 

uveljavljen v Evropi in v ZDA. V Angliji pa se uporablja postopek po Izodu.  
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Slika 3.12: Charpyjevo kladivo [31]. 

 

Preizkus poteka tako, da kladivo dvignemo do začetne lege in ga spustimo, da zaniha. 

Pri tem kladivo udari ob preizkušanec in doseže končno lego, ki je nižja od začetne. 

Razlika med začetno in končno višino je nastala na račun porabljene energije za prelom 

preizkušanca. Opravljeno delo (W) kladiva lahko neposredno razberemo z lestvice. 

Matematično je udarna žilavost (ρ) definirana kot: 

 

A

W
=ρ  

 

(3.5) 

• W - udarno delo,  

• A - prerez preizkušanca, 

• ρ - udarna žilavost. 
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Kladivo se ustavi toliko prej, kolikor je preizkušanec bolj žilav. Torej gibajoče telo 

prodira skozi preizkušanec, kot pri vseh ostalih preizkusih trdote materiala. Nasprotno 

je pri krhkih materialih, ko se kladivo močneje dvigne na nasprotni strani, to je po 

porušitvi preizkušanca [6].   

 

3.3.7 Vplivi na rezultate preizkušancev 
 

Na rezultate, ki jih dobimo pri preizkušanju, lahko občutno vplivajo tudi različni 

zunanji vplivi, kot so temperatura, čas ali vpliv radioaktivnega sevanja.  

Z naraščanjem temperature se zmanjšuje trdnost in odpornost proti preoblikovanju. Tudi 

meja proporcionalnosti in meja elastičnosti se nižata z naraščanjem temperature in 

dosežeta pri določeni višji temperaturi, ki je odvisna od vrste materiala, vrednost nič. 

Zaradi tega se niža tudi meja plastičnosti in se s tem seveda prav tako zmanjšuje natezna 

trdnost, veča pa se žilavost materiala.    

                                                                                         

Kadar govorimo o vplivu časa, razlikujemo tri različne vplive: vpliv hitrosti 

preizkušanja, vpliv časa po kratkotrajni obremenitvi in vpliv konstantne trajne 

obremenitve.  Hitrost preizkušanja ima znatne vplive na rezultate, ki jih določamo pri 

preizkušanju. S povečanjem hitrosti preizkušanja se premakne meja plastičnosti 

navzgor. Tudi natezna trdnost se poveča, čeprav ne v takem obsegu kot meja 

plastičnosti. 

 

Gradnja atomskih energijskih naprav je dosegla že tolikšen obseg, da je ponekod 

pomemben tudi vpliv, ki ga ima radioaktivno sevanje na materiale. Pri tem so prišli do 

rezultatov, ki prikazujejo, da je vpliv sevanja lahko podoben vplivu natezne deformacije 

v hladnem [2]. 

 

 



31 
 

4 KONSTRUKCIJA 
 

 

Beseda konstruiranje oziroma konstruirati izvira iz latinske besede construere, kar 

pomeni sezidati, nakopičiti, zgraditi, izdelati, napraviti, zasnovati kaj, zložiti, izumiti, 

urediti, sprojektirati, uresničiti svoje zamisli in narediti načrt nečesa [39]. 

 

4.1 Definicije konstruiranja  

 

Konstruiranje je ustvarjalen proces, v katerem rešujemo naloge od postavljene zahteve 

po tehnični izpolnitvi določenih človeških potreb in na osnovi abstraktne predstave 

rešitve razvijemo oblike, ki so funkcionalne, primerne za izdelavo ter zagotavljajo 

vzdržljivost (trdnost in življenjsko dobo)[11]. 

 

Metodično konstruiranje je tako urejen proces konstruiranja, da postavljene naloge 

rešimo čim bolj racionalno, tj. najdemo postopke in stopnje, ki nas sistematično, 

upoštevajoč čim več možnih rešitev, pripeljejo v najkrajšem možnem času do 

dokumentacije [11]].  

 

Konstruiranje je proces ustvarjanja novih tehničnih dobrin za človeka, ki na osnovi 

ugotovljenih potreb in možnosti za proizvodnjo uresniči ideje od zamisli do predstavitve 

oblike izdelka, pri čemer uporablja kot orodje naravoslovna tehnična znanja, metode 

sistemskih in proizvodnih tehnik ter izkušnje in eksperimente[12].   

Konstruiranje je ustvarjalen proces dela, v katerem iščemo za definirane človeške 

potrebe postopoma, od abstraktne vizije do dokumentiranega modela ali risbe, 

optimalno tehnično rešitev, upoštevajoč funkcionalnost, izdelovalnost, zdržljivost in 

sprejemljivost  za uporabo [12]. 

 

4.1.1 Definicija konstrukcije 

 

Poimenovanje konstrukcije je prav tako zapleteno kot poimenovanje konstruiranja. 

Archer je zapisal, da je konstrukcija produkt človeške izkušnje, spretnosti in znanja, ki 
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se nanaša na spretnost človeka, da  izoblikuje svoje okolje tako, da ustreza njegovim 

materialnim in duhovnim potrebam. Jones je dodal, da človek lahko spreminja le 

umetne stvari, ki jih je človek naredil sam [12].   

 

Konstrukcija je neka človeška zamisel, načrt ter izdelek, ki služi ljudem pri opravljanju 

katere koli individualne ali kolektivne funkcije [13]. 

 

4.2 Faze konstruiranja 
 
Med različnimi šolami konstruiranja nastopajo razlike, vendar se osnovne faze, naštete 

na sliki 4.1, pojavljajo praktično povsod. Konstruktor potrebuje različno podporo glede 

na to, v kateri fazi konstruiranja se nahaja. Pri snovanju išče predvsem navdih, kako na 

konceptualnem nivoju zadovoljiti postavljene zahteve, medtem ko se pri detajliranju  

oblikovno znani rešitvi določa dimenzije, tolerance in kvaliteto površin.  

 

 
Slika 4.1: Faze konstrukcijskega procesa [9]. 

 
 
 
 

4.3 Nivoji konstruiranja 
 

Konstruiranje se torej izvaja na različnih nivojih. Konstrukcijski proces je enkrat 

aktiven za povsem nov izdelek in drugič samo za dopolnitev dopolnilne ali povezovalne 
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funkcije. Naloge so si tako po obsegu kot po zahtevnosti zelo različne. Med 

posameznimi nivoji konstruiranja prihaja do velikih razlik (slika 4.2).  

 

 
Slika 4.2: Povezava med nivoji konstruiranja in rezultati [9]. 

 

Pri prilagoditvenem konstruiranju prilagajamo dimenzije, medtem ko pri variantnem 

sestavljamo skupaj znane gradnike. Izraz gradnik zajema vse, kar gradi izdelek, to so 

strojni elementi, kupljeni in izdelani deli ter sestavi različnih kompleksnosti. Temu 

primerno se mora prilagoditi konstruktorjeva podpora pri delu. Nižji nivoji 

konstruiranja ne potrebujejo podpore z delovnimi principi ali razčlenitve funkcijske 

strukture, ker se konstruktor stalno vrti v krogu že znane tehnične rešitve [9].  

  

4.4 Proces konstruiranja 
 

Z razvojno-konstrukcijskim procesom omogočamo, da se ideja o zadostitvi nove 

funkcije v naravi smiselno opredeli do najmanjšega detajla in predstavi v nematerialni 

obliki kot izdelek. Izdelek predstavlja en ali več povezanih tehničnih sistemov. Tehnični 

sistemi lahko predstavljajo popolno novost ali pa so samo izpopolnjeni. Razvoj izdelka 

se torej v celoti odvija v konstrukcijskem procesu. Posamezne faze konstrukcijskega 

procesa so pri različnih avtorjih modelov opredeljene različno. Vsem metodam pa so 

skupne faznost, povezovalnost, iterativnost in kompleksnost [9].  

 

Najbolj znane metode konstruiranja so naslednje: 

• konstrukcijski proces po priporočilu VDI 2221 (1985, dopolnjen 1993) 

• hevristične metode v konstrukcijskem procesu ( French 1985, Dym 1994) 

• generalizirana metoda (Yoshikava/Tomiyama 1981, 1994) 

• integriran konstrukcijski proces (Hubka 1976, Hubka – Eder 1988) 
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• iterativni konstrukcijski proces (Duhovnik, Sato, Kimura 1983, Duhovnik 1997) 

• aksimatično konstruiranje (Suh 1982) 

• simultani inženiring (Prasad 1996) 

• primerjalni inženiring (Horvath 1998) 

 

4.5 Konstruiranje uporabnega izdelka (konstrukcije) 

 

Ustvarjalni delovni cikel poteka od življenjske situacije, naravnih zakonitosti, tehničnih, 

tehnoloških, fizikalnih, organizacijskih in družbenoekonomskih osnov, opazovanja, 

zamisli, načrtovanja, eksperimentiranja, urjenja, izdelovanja, analiziranja, preizkušanja, 

montaže sklopov v končni izdelek, kontrole rezultatov, preizkusa in izboljšav do 

uporabe izdelka [14]. 

Faze ustvarjalnega delovnega cikla predstavljajo ustvarjalno-produktivno in didaktično 

vodeno pot, ki sestoji iz premišljeno izbranih delovnih procesov, operacij, vaj in 

aktivnosti, ki so potrebni za realizacijo izdelka od zamisli do končne izdelave. Delovni 

cikel mora vsebovati problemske situacije, ki jih otrok v vodenem procesu odkriva in 

razrešuje [14]. Ustvarjalni delovni proces poteka v fazah: 

• postavljanje cilja dela, 

• zbiranje sredstev in pomagal za delo, 

• planiranje izvedbe dela, 

• izvedba dela in 

• kontrola. 

 

4.6 Pomen trdnosti in trdote pri posameznih konstrukcijah 
 

Kako na posamezne konstrukcije, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju, vpliva 

pojem trdote in trdnosti? Pogledali si bomo nekaj primerov in poiskali, kje je pri njih 

bolj pomembna trdnost in kje trdota. 

 

Pisalna miza je eden od izdelkov, s katerim se srečamo pogosto v vsakdanjem življenju. 

Pri pisalni mizi je trdnost pomembna predvsem zato, da če nanjo postavimo težje 

predmete, vzdrži in se ne upogne. Pomembno je torej, da prenese breme, ki je položeno 

nanjo. Trdota pisalne mize pa je pomembna predvsem pri površini mize. Pisalna miza 
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mora nuditi zadosten odpor proti prodiranju zunanjih predmetov na njo. Če nam nanjo 

pade kakšen oster predmet, se ne sme poznati takoj kakšna luknja, in če pišemo po listu,  

se nam svinčnik ne sme zarezati v mizo. 

 

Tudi žlica je eden od izdelkov, s katerim se srečujemo v vsakdanjem življenju. Pri njej 

je pomembno, da nam daje trdnost, ko nosimo hrano v usta ali ko poskušamo 

razpoloviti kakšen kos hrane, kot je recimo krompir. Žlica se pri tem ne upogne. Trdota 

pa je pomembna, da ko ugriznemo, je pri tem ne poškodujemo oz. se v njej ne poznajo 

odtisi naših zob. 

 

Eden od takšnih izdelkov je tudi žičnik (žebelj). Ko ga zabijamo v drugi material, je 

pomembna trdota, da se ne zmečka in da ostane raven. Ko pa želimo nanj obesiti kakšno 

stvar (sliko, obešalnik), nam mora nuditi zadostno odpornost proti trdnosti, da se ne 

ukrivi.    

 

Stavbna konstrukcija poskrbi, da se vplivi, ki delujejo na objekt, varno prenesejo v 

zemeljska tla. Eden pomembnejših vplivov na posamezni objekt je prenos lastne teže 

objekta. Preko temeljev se mora prenesti vsa teža objekta  v zemeljska tla. Konstrukcija 

mora biti dovolj trdna, da se upira močnim vetrovom, ki se upirajo vanjo. Mora pa 

nuditi tudi dober odpor naravnim pojavom, kot je potres, zato mora biti dovolj trda. 

Podobno velja tudi za mostne konstrukcije, ki morajo biti tako trde, da se ne 

poškodujejo, in tudi tako trdne, da zadržijo zunanje vplive.    
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5 UGOTAVLJANJE STOPNJE RAZUMEVANJA 
POJMOV TRDOTE, TRDNOSTI IN KONSTRUKCIJE 
 

 

Stopnjo razumevanja pojmov trdota, trdnost in konstrukcija pri predmetu TIT v osnovni 

šoli ugotavljamo s pomočjo anketnega vprašalnika. Naša motivacija je poiskati težave v 

razumevanju pojmov, ugotoviti, kako na razumevanje pojmov pri učencih vpliva 

obiskovanje izbirnih predmetov s področja TIT, kako na znanje/razumevanje vpliva 

spol učencev, kako je z razumevanjem pojmov povezan njihov učni uspeh in kako se 

razumevanje pojmov spreminja medgeneracijsko (primerjava med 6.-8. razredom 

osnovne šole).    

 

5.1 Predstavitev anketnih vprašanj 
 

Anketni vprašalnik, priloga 11.1, je sestavljen iz 12 vprašanj (AV), ki se delijo na dva 

sklopa (I., II.). V prvem sklopu (splošni podatki o udeležencih) učenci odgovarjajo na 4 

osnovna vprašanja (AV1-4), v drugem (preverjanje učencev) pa na 8 teoretičnih 

vprašanj (AV5-12). Prvi sklop vprašanj sestavljajo splošna vprašanja o udeležencih, ki 

nam služijo za analizo anketnega dela vprašanj.  

Prvih pet vprašanj teoretičnega dela je sestavljenih tako, da učenci obkrožijo črko pred 

pravilnim odgovorom. Vprašanja opisujejo določen način obdelave materiala ali pa dva 

različna materiala, ki smo ju preizkušali, učenci pa morajo poiskati najboljšo rešitev 

posameznega vprašanja. Pri šestem, sedmem in osmem vprašanju pa morajo učenci 

odgovore zapisati na ustrezna mesta. Na  šesto vprašanje odgovorijo v povedi na to, kje 

pri konstrukciji je pomembna trdnost in kje trdota. Pri osmem vprašanju morajo učenci 

zapisati pri vsakem pojmu (trdota, trdnost in konstrukcija), kaj za njih predstavlja 

posamezni pojem. Pri devetem vprašanju imajo učenci podanih nekaj izdelkov. Izdelki 

so izbrani iz vsakdanjega življenja, učenci pa se morajo odločiti, kaj je pri posameznem 

izdelku bolj pomembno, njegova trdnost ali njegova trdota. Če se učenci odločijo za eno 

lastnost, morajo zapisati, kaj daje določenemu izdelku trdnost oz. trdoto.   
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Pri sestavljanju vprašanj smo uporabili že preizkušeno metodo (Abraham 1994), ki so jo 

uporabili že pri različnih raziskavah razumevanja pojmov. Tako so jo uporabili že pri 

preučevanju razumevanja pojmov topilo in topljenec [15] ter tudi pri preučevanju 

razumevanja pojmov toplota in temperatura [16]. Metoda je zelo dobro uporabljena, če 

je časovno omejena in ima različno starostno skupino učencev.  

Vprašanja, navedena v poglavju Predstavitev anketnih vprašanj, so bila analizirana v 

naslednje kategorije, ki jih je predlagal Abraham leta 1994 [15]: 

• glasno razumevanje: odziv, ki vsebuje vse sestavine potrjenih odzivov. Pokaže 

učenčevo  popolno razumevanje posameznega pojma; 

• delno razumevanje: odziv, ki vključuje vsaj eno od sestavin potrjenih 

odgovorov, vendar ne vseh komponent. Učenec pokaže razumevanje pojma, 

toda znanje ni popolno; 

• delno razumevanje z zmotami: odziv pokaže razumevanje do koncepta, ampak 

poda tudi izjavo o nerazumevanju koncepta; 

• zmotno razumevanje: odziv, ki vključuje nelogične in nejasne informacije. 

Učenec pokaže popolno nerazumevanje pojma. Njegov odgovor nakazuje 

popolnoma nejasno razumevanje in znanje o pojmu, po katerem ga sprašujemo; 

• ni razumevanja: informacije, ki jih vsebuje, so nepomembne ali nejasne. Ni 

odgovora oz. je učenec obkrožil več odgovorov ali pa ni razvidno, kateri 

odgovor je obkrožen. 

 

Ti kriteriji so vodilo za razvrstitev učenčevih odgovorov in vodilo za razlago 

razumevanja pojmov. S pomočjo teh kriterijev lahko vidimo, kakšno je razumevanje 

učencev pri posameznem vprašanju. Učenec ima možnost odgovoriti na pet vprašanj, 

pri tem pa je njegov odgovor vrednoten s pomočjo kriterijev, ki so predlagani. 

 
V nadaljevanju so predstavljena in utemeljena posamezna anketna vprašanja.  

 

(I.)  Splošni podatki o udeležencih 

 

V prvem delu učenci odgovarjajo na štiri splošna vprašanja o anketirancih. Splošna 

vprašanja so tudi raziskovalna vprašanja te diplomske naloge, v katerih želimo ugotoviti 

medgeneracijsko razumevanje pojmov trdote in trdnosti. Preveriti želimo tudi, kakšna je 

razlika v razumevanju pojmov med spoloma, ali na rezultate testiranja vpliva učni uspeh 
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učencev in kako na razumevanje vpliva udeležba učencev pri izbirnih predmetih s 

področja tehnike in tehnologije. 

 

AV1: Spol (obkroži)?  

 

Pri AV1 želimo pridobiti umestitev učenca po spolu. Učenec lahko izbira med dvema 

odgovoroma: (a) moški in (b) ženski. S tem odgovorom dobimo prvo delitev učencev v 

dve skupini, ki smo jih pri anketi anketirali. 

 

AV2: Kateri razred obiskuješ? 

 

Pri AV2 želimo razdeliti učence po oddelkih in pri tem ugotavljati, kako se 

razumevanje pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije spreminja s starostjo. Učenci lahko 

pri odgovoru izberejo med tremi možnostmi: (a) 6. razred, (b) 7. razred in (c) 8. razred.  

 

AV3:  Kakšen je bil vaš učni uspeh? 

 

Pri AV3 želimo učence razdeliti v skupine po učnem uspehu. Učenci so lahko izbrali 

med naslednjimi učnimi uspehi: (a) 2 zadosten, (b) 3 dober, (c) 4 prav dober in (d) 

odličen.  

 

AV4: Obiskujem/sem obiskoval izbirni predmet, ki se izvaja v okviru TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE (obkroži). 

 

Pri AV 4 so se učenci morali opredeliti ali so obiskovali/obiskujejo predme s področja 

tehnike in tehnologije ali takšnega izbirnega predmeta še niso izbrali. Učenci se odločijo 

med odgovori: (a) da in (b) ne.  S pomočjo vprašanja želimo preveriti kako na 

razumevanje pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije vpliva obiskovanje izbirnih 

predmetov s področja tehnike in tehnologije.  

 

(II.)  Preverjanje učencev  

 

AV5: Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in bukev. 

Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj? 
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Pri AV5 želimo pri učencih preveriti temeljno razumevanje pojma trdota. Preverjamo, 

kako učenci ločijo med pojmoma trdota in trdnost. Navadno so učenci bolj navajeni 

vprašanja, kaj je mehkejše. Zato imajo pri tem odgovoru bistveno manj težav. To 

vprašanje lahko za učence z nižjim  učnim uspehom (zadostno) predstavlja težave pri 

samem razumevanju, saj se tudi pri kriterijih ocenjevanja za to stopnjo znanja ne 

zahteva razumevanje pojma trdota.   

Učenci izbirajo med odgovori: (a) ker je bukev bolj trdna, (b) ker je smreka bolj trda, 

(c) ker je bukev bolj trda, (d) ker je smreka bolj trdna in (e) drugo. Odgovor C 

predstavlja popolno (glasno) razumevanje (GR) in pokaže učenčevo popolno 

razumevanje pojma trdota. Odgovor A predstavlja delno razumevanje (DR), odgovor B 

delno razumevanje z zmoto (DRZZ) in odgovor D zmotno razumevanje (ZR) učenca. 

Odgovor E predstavlja drugačen zapis razumevanja in se v anketnem vprašalniku 

vrednoti kot nerazumevanje. 

 

AV6: Delavniški pult v delavnici je narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili veliko 

poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že nekaj 

časa opažamo, da mize niso več poškodovane, ker?  

S tem vprašanjem želimo preveriti, kako učenci pri vsakdanjem delu upoštevajo pojem 

trdota. Nekateri učenci navadno sploh ne opazijo pomembnosti določenih površin 

predmetov. Ne razumejo, zakaj ni zaželeno hoditi po parketu z obutvijo, kot so denimo 

ženski čevlji s peto. Ali obratno: Zakaj Eskimi uporabljajo za hojo po celem snegu tako 

imenovane loparje? 

Učenci izbirajo med odgovori: (a) je kovina bolj trdna, (b) je les mehkejši od kovine, (c) 

kovinska prevleka ščiti pred praskami, (d) na leseni podlagi lahko žagamo, na kovini pa 

ne, ker uničimo rezilno orodje in (e) drogo. Odgovor B je kriterij glasnega razumevanja. 

Odgovor C predstavlja kriterij delnega razumevanja. Zmotno razumevanje pojma pri 

AV6 pa predstavlja odgovor D, ki nam pove, da učenec popolnoma nič ne razume 

pojma trdota.   

AV7: Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, 

ker?  
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AV7 je temeljno vprašanje razumevanja pojma trdnost. Učenci se pri predmetu tehnika 

in tehnologija večinoma srečajo s pojmom upogibna trdnost. Pri izdelavi izdelkov iz 

kovine polizdelke večinoma krivijo in jih redko obremenjujejo na tlak, nateg, strig ali 

vzvoj. Učenci imajo navadno težave tudi pri tem, da pri pojmu trdnost uporabljajo 

protipomenko mehkejši, ki pa je pravilna v uporabi s pojmom trdota.  

Učenci izbirajo med odgovori: (a) ima jeklo večjo trdnost, (b) je aluminij mehkejši, (c) 

sta oba obdelovanca enako trdna, vendar ima aluminij manjšo gostoto (je lažji), (d) ima 

aluminij manjšo trdoto in se lažje upogiba in (e) drugo.  Odgovor A predstavlja popolno 

razumevanje pojma trdnosti. Učenec, ki odgovori z odgovorom C, kaže zmotno 

razumevanje pojma. 

 

AV8: Preden vrtamo luknje v material, moramo s točkalom označiti središče lukenj. S 

točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in umetni 

snovi. Zato bomo? 

Pri  osmem vprašanju želimo preveriti, kako učenci pri pojmu trdota vključujejo pomen 

sile. Pojem trdota materiala smo že definirali in omenili, da je predmet trd, če se dobro 

upira prodiranju drugega telesa vanj. Učenci so že odgovorili na vprašanje, kateri 

material je bolj trd, niso pa še povedali, kakšno silo potrebujemo, da z drugim 

predmetom prodremo v obdelovanec.   

Učenci izbirajo med odgovori: (a) na kovini uporabili manjšo silo, (b) na umetni snovi 

uporabili večjo silo, (c) lahko z enako silo zarisali/označili središče, (d)  na kovini 

uporabili večjo silo in (e) drugo. Odgovor D predstavlja popolno razumevanje pojma 

trdote. Odgovor B predstavlja dobro/delno razumevanje, a ne popolno. Odgovor C 

prikazuje zmotno razumevanje pojma trdota. 

 

AV9: Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili smo 

sveder z  ročajem iz umetne snovi (PVC) in sveder z lesenim ročajem. Ročaj svedra iz 

umetne snovi se nam je zvil, leseni ročaj pa je ostal nespremenjen, ker? 

Pri AV9 želimo preveriti razumevanje pojma trdnosti. Učenci pokažejo, kako pojem 

trdnosti razumejo v praksi. Učenci izbirajo med odgovori: (a) je bolj trdna  umetna 

snov, (b) je les  trdnejši, (c) sta oba enako trdna, (d) je umetna snov (PVC) manj trdna in 

(e) drugo. Odgovor B predstavlja popolno razumevanje učenca, odgovor D dobro 

razumevanje. Odgovor A predstavlja dobro razumevanje z zmoto in odgovor C zmotno 
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razumevanje. Če učenec ne odgovori ali je odgovoril nejasno, se ocenjuje kot 

nerazumevanje pojma. 

 

 

AV10: Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota. 

Pri AV10 odgovorijo v povedi. Učenci pokažejo razumevanje pojmov trdote in trdnosti 

v povezavi s konstrukcijo. Odgovor, ki ga ocenjujemo za popolno razumevanje, je, da 

učenec poveže pojma in ju loči pri posamezni konstrukciji. Trdota predstavlja odpornost 

konstrukcije na delovanje zunanjih sil, medtem ko trdnost omogoča konstrukciji 

stabilnost in neporušljivost.  

 

AV11: Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija? 

Pri AV11 učenci odgovorijo, kaj za njih pomenijo posamezni pojmi. Učenec opiše 

naslednje pojme: (a) trdota, (b) trdnost in (c) konstrukcija. Popoln odgovor se upošteva, 

če učenec zapiše definicije pojmov. Pri tem vprašanju smo za popoln odgovor 

upoštevali popolne odgovore pri vseh pojmih.  

 

Odgovore smo vrednotili po številčni lestvici od 5 do 1: 

• GR predstavlja vrednost  5 točk. 

• DR predstavlja vrednost  4 točke. 

• DRZZ predstavlja vrednost  3 točke. 

• ZR predstavlja vrednost 2 točki. 

• NR predstavlja vrednost 1 točke. 

 

Odgovori so se točkovali tako, da smo vrednosti pri posameznem odgovoru učencu 

sešteli in delili s številom pojmov. Dobljeno število smo zaokrožili in dobili skupno 

vrednost odgovora na sedmo vprašanje. Številčne vrednosti smo nato ponovno prenesli 

na lestvico kriterijev ocenjevanja. 

 

AV12: Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembni. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj 

na črte, zapiši, kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.)  
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Pri AV12 so učenci odgovarjali na vprašanje, kateri pojem je pri posameznem izdelku 

bolj pomemben. Učenci so se morali odločiti za en pojem in na črto pripisati, kaj daje 

izdelku trdnost in kaj trdoto. Lahko so izbrali le en pojem in pod njega zapisali odgovor.  

Učenec izbira med naslednjimi izdelki: (a) betonski steber, (b) kartonasta škatla za 

čevlje, (c) pisalna miza, (d) goba za brisanje table in (e) zobna pasta. Odgovori so, 

podobno kot pri sedmem vprašanju, razvrščeni po številčni lestvici od 5 do 1. Pri AV 12 

je dodan podkriterij, ki je zahteval opis le ene lastnosti izdelka. Učenec se je moral 

odločiti za lastnost, ki je pri izdelku bolj pomembna in na črto zapisati, kaj vpliva na to 

lastnost.  

 

Odgovori so točkovani tako, da so vrednosti pri posameznem odgovoru učenca seštete 

in deljene s številom pojmov. Dobljeno število je zaokroženo in tako je dobljena skupna 

vrednost odgovora na osmo vprašanje. Številčne vrednosti so ponovno prenesene na 

lestvico kriterijev ocenjevanja. 

 

Pri izdelku betonski steber  je učenec pokazal popolno razumevanje, če je izbral pojem 

trdnosti in omenil, da mu to daje zmes cementa in peska (zdrobljeno kamenje). 

Pri izdelku kartonasta škatla za čevlje je učenec pokazal popolno razumevanje, če je 

izbral pojem trdnosti in omenil, da ji to daje konstrukcija škatle. 

Pri izdelku pisalna miza je učenec pokazal popolno razumevanje, če je izbral odgovor 

trdnost. Učenec je omenil, da ji to daje konstrukcija pisalne mize in vrsta ali debelina 

lesa. 

Pri gobi za brisanje table je popoln odgovor, da je za njo bolj pomembna trdnost, ki ji jo 

daje zgradba gobe. 

Pri zobni pasti pa je učenec pri popolnem razumevanju omenil, da je za njo bolj 

pomembna trdota, ki ji jo daje zmes paste. 

 

Če je učenec izbral pri odgovoru napačen pojem trdnosti ali trdote, je odgovor 

vrednoten z eno točko (kot nerazumevanje pojmov trdote in trdnosti).  

 

 

5.2 Predstavitev in interpretacija rezultatov 
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Rezultati, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, so v nadaljevanju predstavljeni 

tako, da se upošteva vsak element (učenec) anketiranja. Pridobljeni odgovori so za 

vsako predpostavko predstavljeni v odstotkih. Učenci so vprašalnik reševali trideset 

minut. Vprašalnik je bil razdeljen med tri različne starostne skupine učencev.  

 

5.2.1 Prikaz spreminjanje razumevanja z razredom 

  
V raziskavi so sodelovali učenci 6.-8. razredov. Anketiranih je bilo 130 učencev, 

njihovi rezultati testiranja so predstavljeni v odstotkih. V preglednicah 5.1 smo 

predstavili odstotkovno pridobljene rezultate pri vseh osmih vprašanjih, ki so jih dobili 

učenci. 

 

 (I.)  Splošni podatki o udeležencih 

 

AV1: Spol (obkroži)?  

Anketni vprašalnik je reševalo 68 učencev in 62 učenk. 

 

AV2: Kateri razred obiskuješ? 

Anketni vprašalnik je reševalo 43 učencev 6. razreda, ki so bili stari 12 let, 47 učencev 

7. razreda, starih 13 let, in 40 učencev 8. razreda, starih 14 let.  

 

AV3:  Kakšen je bil vaš učni uspeh? 

Anketni vprašalnik je reševalo 45 učencev, ki so v preteklem letu dosegli odličen učni 

uspeh, 53 učencev, ki so v preteklem letu dosegli prev dober učni uspeh, 22 učencev, ki 

so v preteklem letu dosegli dober učni uspeh in 10 učencev, ki je doseglo zadosten učni 

uspeh.  

 

AV4: Obiskujem/sem obiskoval izbirni predmet, ki se izvaja v okviru TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE (obkroži). 

Anketni vprašalnik je reševalo 12 učencev, ki obiskujejo izbirni predmet s področja 

tehnike in tehnologije. 

 



44 
 

Preglednica 5.1: Odgovori/odzivi učencev na AV (5-8), izraženo v odstotkih,  kjer pomenijo kratice: GR 
= glasno razumevanje; DR = delno razumevanje; DRZZ = delno razumevanje z zmoto, ZR = zmotno 
razumevanje in NR = napačno razumevanje.  
 

Anketno 
vprašanje 
(AV) 

5 6 7 8 

Razred 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

GR 42 55 58 21 23 43 30 34 13 44 47 54 

DR 42 28 34 33 49 37 19 11 49 7 11 8 

DRZZ 7 15 8 30 26 10 42 40 33 16 13 20 

ZR 7 0 0 14 2 10 9 15 5 26 28 18 

NR 2 2 0 2 0 0 0 0 0 7 2 0 

Skupaj: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Preglednica 5.2: Odgovori/odzivi učencev na AV (9-12), izraženo v odstotkih, kjer pomenijo kratice: GR 
= glasno razumevanje; DR = delno razumevanje; DRZZ = delno razumevanje z zmoto, ZR = zmotno 
razumevanje in NR = napačno razumevanje.  
 

Anketno 
vprašanje 
(AV) 

9 10 11 12 

Razred 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

GR 51 74 79 2 15 30 7 15 10 2 4 0 

DR 28 19 15 9 11 57 14 9 18 9 13 23 

DRZZ 19 2 3 14 19 0 21 26 13 23 51 44 

ZR 2 4 3 33 23 10 37 26 23 56 17 20 

NR 0 0 0 42 32 3 21 26 36 10 15 13 

Skupaj: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  
 

Rezultati v preglednicah 5.1 in 5.2 so predstavljeni po posameznih AV, ti pa nadalje po 

posameznih razredih (6. R, 7. R in 8. R). 

 

(II.) Preverjanje učencev 

 

AV5: Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in bukev. 

Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj? 
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Slika 5.1: Rezultati AV5 (Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in 

bukev. Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj?), kjer pomenijo črna 

barva - 6. razred, siva barva – 7. razred in bela barva – 8. razred. 

Kot je razvidno iz grafa (slika 5.1), je popolno razumevanje v 7. in 8. razredu za 

približno 1.5 krat boljše kot v šestem razredu, kjer je pojem razumljiv le 42 % vseh 

učencev šestega razreda. Popolno napačnega razumevanja med učenci 8. razreda ni. 

Zmotno razumevanje pa je pokazalo 7 odstotkov učencev 6. razreda, medtem ko med 

učenci 7. in 8. razreda ni zmotnega razumevanja. 

 

AV6: Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že 

nekaj časa opažamo, da mize niso več poškodovane, ker? 
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Slika 5.2: Rezultati AV6 (Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že nekaj časa 

opažamo, da mize niso več poškodovane, ker?) kjer pomenijo črna barva - 6. razred, siva barva – 7. 

razred in bela barva – 8. razred. 

 

Pri AV6 je popolno razumevanje pokazalo 43 % vseh učencev 8. razreda. Približno 

dvakrat slabše razumevanje pojma so pokazali učenci 6. in 7. razreda. Popolno 

napačnega razumevanja med učenci 7.-8. razreda ni.  

 

AV 7: Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, 

ker? 
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Slika 5.3: Rezultati AV7 (Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, ker?) kjer 

pomenijo črna barva - 6. razred, siva barva – 7. razred in bela barva – 8. razred. 

 

Pri AV 7 je popolno razumevanje pojmov v 6. in 7. razredu praktično enako in je 

približno za trikrat boljše kot v osmem razredu. Je pa delno razumevanje pojma 

pokazalo 49 % vsek osmošolcev. Popolno napačnega razumevanja med učenci 6.-8. 

razreda ni.  

 

AV 8: Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in 

umetni snovi. Zato bomo?  
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Slika 5.4: Rezultati AV8 (Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in umetni snovi. 

Zato bomo?) kjer pomenijo črna barva - 6. razred, siva barva – 7. razred in bela barva – 8. razred. 

. 

Pri AV 8 so pokazali učenci 6.-8. razreda zelo podobno razumevanje. 54 odstotkov 

osmošolcev je pokazala popolno razumevanje, medtem ko je 44 % učencev 6. in 47 % 

7. razreda prav tako pokazala popolno razumevanje pojma trdota. Precej velik odstotek 

(26 in 27) učencev 6. in 7. razreda, je pokazal zmotno razumevanje, med tem ko je 

približno 1.5 krat manjši odstotek učencev 8. razreda pokazalo zmotno razumevanje. 

 

AV 9: Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili smo 

sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj svedra se nam 

je zvil, leseni ročaj pa je ostal nespremenjen, ker 
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Slika 5.5: Rezultati AV9 (Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili 

smo sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj svedra se nam je zvil, leseni 

ročaj pa je ostal nespremenjen, ker) kjer pomenijo črna barva - 6. razred, siva barva – 7. razred in bela 

barva – 8. razred. 

 

Pri AV9 je popolno razumevanje pokazalo približno 75 % učencev 7. in 8. razreda. V 

šestem razredu pa je bilo 50 % učencev, ki so pokazali popolno razumevanje. Popolno 

napačnega razumevanja med učenci 6.-8. razreda ni. Iz grafa (slika 5.3) je lepo 

razvidno, da odstotek razumevanja pojma trdnost pri učencih 6., 7. in 8. razreda po 

stopnji razumevanj narašča. 

 

AV10: Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota. 
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Slika 5.6: Rezultati AV10 (Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota.) kjer 

pomenijo črna barva - 6. razred, siva barva – 7. razred in bela barva – 8. razred. 

 
 

Pri AV10 je razvidno, da je 30 % učencev osmega razreda pokazalo popolno 

razumevanje in približno 2 krat boljše kot v 7. razredu. Pri učencih 6. razreda ni 

popolnega razumevanja. Je pa 42 % učencev 6. razreda pokazalo napačno razumevanje, 

medtem ko je napačno razumevanje pokazalo 3 % učencev 8. razreda.    

 

Preglednica 6.3: Naj bolj pogosti odgovori učencev na AV10 . Kjer pomenijo kratice: GR = glasno 
razumevanje; DR = delno razumevanje; DRZZ = delno razumevanje z zmoto;  ZR = zmotno 
razumevanje. Kjer pomeni: % = odstotek učencev, ki je podal takšen odgovor.  
 

RAZUMEVANJE ODGOVOR Razred 
6./% 7./% 8./% 

GR Pri konstrukciji je trdota pomembna, da se ne poškoduje, 
trdnost pa, da se ne sesede. 
Za konstrukcijo je pomembna trdnost, da se ne poruši, in 
trdota, da je odporna na udiranje drugih delcev vanjo.  

 2  
 
15  

18  
 
12 

DR Trdota je pomembna pri dnu kons., trdnost pa pri stenah. 9  11  57  
DRZZ Trdota je pomembna pri temeljih, trdnost pa pri prodiranju 

drugih teles v kons. 
Trdnost je pomembna, da se ne poruši, trdota pa, da stoji. 
 Trdnost je pomembna pri stenah, trdota pa ni pomembna 

18 
 
15 

8  
 
15  

8 
 
 
2   

ZR  Pri konstrukciji ni pomembna trdnost in trdota. 42 32  3  

  
 
 
AV11: Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija? 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

D
el

ež
 u

če
n

ce
v 

/ 
%

GR DR DRZZ ZR NR

Stopnja razumevanja

 

Slika 5.7: Rezultati AV11 (Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija?) kjer pomenijo 

črna barva - 6. razred, siva barva – 7. razred in bela barva – 8. razred. 
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Pri AV11 je popolno razumevanje pokazalo 15 % učencev 8. razreda kar je približno za 

1.5 kart boljše kot v 7. razredu  in približno 3 krat boljše kot v 6. razredu. V vseh 

razredih je razvidno, da je razumevanje zelo slabo, saj prevladuje odstotek učencev 6., 

7. in 8. razreda, ki je pokazal zmotno ali napačno razumevanje pojmov trdote, trdnosti 

in konstrukcije.  

 

 
AV12: Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj 

na črte, zapiši, kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.) 
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Slika 5.8: Rezultati AV12 (Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj na črte, zapiši, 

kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.)) kjer pomenijo črna barva - 6. razred, siva barva – 7. razred in bela 

barva – 8. razred. 

  

Pri AV12 ni noben učenec 8. razreda pokazal popolnega razumevanja. Popolno 

razumevanje je pokazalo 4 % učencev 7. razreda in 2 % učencev 6. razreda. V 6. 

razredu je več kot polovica učencev pokazala zmotno razumevanje, med tem ko je 

zmotno razumevanje v 7. in 8. razredu skorja 3 krat manjše.  
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5.2.2 Korelacija razumevanja pojmov  in obiskovanja izbirnega predmeta s 
področja tehnike in tehnologije.  

 
Eden izmed raziskovalnih ciljev diplomskega dela je bilo tudi ugotoviti, kako na znanje 

pojmov pri učencih vpliva obiskovanje izbirnih predmetov. V tej analizi niso sodelovali 

učenci šestih razredov, saj še nimajo vključenih izbirnih predmetov (IP). Učenci v 

okviru predmeta tehnika in tehnologija lahko izbirajo med naslednjimi izbirnimi 

predmeti: obdelava gradiv les, robotika v tehniki in elektronika. Tisti učenec, ki je 

obiskoval kakšen izbirni predmet s področja tehnike in tehnologije ali ga obiskuje, je bil 

v anketi voden kot učenec, obiskovalec IP. V 8. razredu je komaj 7 učencev označilo da 

obiskujejo izbirni predmet, zato jih v raziskavi nismo posebej obravnavali. Tako smo 

pregledali le razumevanje učencev 7. razreda. 

 

(I.)  Splošni podatki o udeležencih 

 

AV1: Spol (obkroži)?  

Anketni vprašalnik je reševalo 27 učencev in 20 učenk. 

 

AV2: Kateri razred obiskuješ? 

Anketni vprašalnik je reševalo 47 učencev 7. razreda.  

 

AV3:  Kakšen je bil vaš učni uspeh? 

Anketni vprašalnik je reševalo 14 učencev, ki so v preteklem letu dosegli odličen učni 

uspeh, 21 učencev, ki so v preteklem letu dosegli prev dober učni uspeh, 8 učencev, ki 

so v preteklem letu dosegli dober učni uspeh in 4 učencev, ki je doseglo zadosten učni 

uspeh.  

 

AV4: Obiskujem/sem obiskoval izbirni predmet, ki se izvaja v okviru TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE (obkroži). 

Anketni vprašalnik je reševalo 12 učencev, ki obiskujejo izbirni predmet s področja 

tehnike in tehnologije. 
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Preglednica 5.3: Odziv učencev 7. razreda na AV (5 – 12), izražen v odstotkih, ,  kjer pomenijo kratice: 
GR = glasno razumevanje; DR = delno razumevanje; DRZZ = delno razumevanje z zmoto, ZR = zmotno 
razumevanje in NR = napačno razumevanje.   
 

AV 5 6 7 8 9 10 11 12 

OBISK. IP NE IP NE IP NE IP NE IP NE IP NE IP NE IP NE 

GR 
56 54 30 18 44 24 46 48 76 72 15 14 10 13 2 2 

DR 
29 27 44 54 11 11 12 10 21 25 10 18 14 11 13 15 

DRZZ 
18 12 26 26 35 45 15 11 1 1 20 13 25 26 53 51 

ZR 
0 0 0 2 10 20 26 30 2 2 20 13 27 20 17 30 

NR 
0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 25 32 24 30 15 2 

Skupaj 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Rezultati v preglednici 5.3 so predstavljeni po posameznih AV, ti pa nadalje po učencih, 

ki obiskujejo izbirni predmet (IP) in tistimi, ki ne obiskujejo izbirnega predmeta (NE). 

 

(II) Preverjanje učencev 

 

AV5: Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in bukev. 

Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj? 
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Slika 5.9: Rezultati AV5 (Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in 

bukev. Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj?) kjer pomenijo črna 

barva – obiskuje izbirni predmet in bela barva – ne obiskuje izbirni predmet. 

. 
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Pri AV5 je opazno da je med učenci zelo podobno  razumevanje in praktično ni 

napačnega in zmotnega razumevanja. Pri vseh stopnjah razumevanja je opazno, da je 

nekoliko boljši odstotek pri učencih, ki obiskujejo izbirni predmet (črni stolpec).  

AV6: Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že 

nekaj časa opažamo, da mize niso več poškodovane, ker? 
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Slika 5.10: Rezultati AV6 (Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že nekaj časa 

opažamo, da mize niso več poškodovane, ker?) kjer pomenijo črna barva – obiskuje izbirni predmet in 

bela barva – ne obiskuje izbirni predmet. 

. 

Pri AV6 je ugotovljeno popolno razumevanje pri 30 % učencev, ki obiskujejo IP  in je 

približno 2 krat boljše kot pri učencih, ki ne obiskujejo IP. Napačnega razumevanja 

učenci niso pokazali. 

AV7: Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, 

ker? 

 



54 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

O
d

st
o

tk
o

vn
a 

vr
e

d
n

o
st

 

(%
)

GR DR DRZZ ZR NR

Stopnja razumevanja

 
Slika 5.11: Rezultati AV7 (Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, ker?) kjer 

pomenijo črna barva – obiskuje izbirni predmet in bela barva – ne obiskuje izbirni predmet. 

 

Pri AV 7 je vključevalo temeljno razumevanje pojma trdnost. Kot je iz grafa razvidno je 

popolno razumevanje učencev, ki obiskujejo IP skoraj 2 krat večje kot pri učencih, ki ne 

obiskujejo IP. Napačnega razumevanj med učenci ni.  

 

AV8: Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in 

umetni snovi. Zato bomo?  
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Slika 5.8: Rezultati AV8 (Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in umetni snovi. 

Zato bomo?) kjer pomenijo črna barva – obiskuje izbirni predmet in bela barva – ne obiskuje izbirni 

predmet. 

Pri AV 8 je razumevanje pojma trdota skozi vse stopnje zelo podobno med učenci, ki 

obiskujejo IP in tistimi, ki ne obiskujejo IP. 
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AV 9: Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili smo 

sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj svedra se nam 

je zvil, leseni ročaj pa je ostal nespremenjen, ker 
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Slika 5.9: Rezultati AV9 (Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili 

smo sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj svedra se nam je zvil, leseni 

ročaj pa je ostal nespremenjen, ker) kjer pomenijo črna barva – obiskuje izbirni predmet in bela barva – 

ne obiskuje izbirni predmet. 

 

Pri AV 9 temeljno razumevanje pojma trdnost, je skoraj 80 odstotkov učencev, ki 

obiskujejo IP pokazalo popolno razumevanje in samo 4 odstotke manj učencev, ki ne 

obiskujejo izbirni predmet. 

AV10: Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota. 
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Slika 5.14: Rezultati AV10 (Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota.) kjer 
pomenijo črna barva – obiskuje izbirni predmet in bela barva – ne obiskuje izbirni predmet. 
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Pri AV 10 je pokazalo 20 odstotkov učencev, ki ne obiskujejo IP dobro razumevanje in 

približno 2 krat manj učencev, ki obiskujejo IP. 33  %  učencev, ki ne obiskujejo IP in 

so pokazali napačno razumevanje. Približno za četrtino večji od tistih, ki obiskujejo IP. 

 

AV11: Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija? 
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Slika 5.15: Rezultati AV11 (Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija?) kjer pomenijo 
črna barva – obiskuje izbirni predmet in bela barva – ne obiskuje izbirni predmet. 

 

Pri AV 11 je popolno razumevanje pri učencih, ki ne obiskujejo IP za približno 1.5 krat 

boljše kot pri učencih, ki obiskujejo IP. Zelo velik je odstotek učencev, ki so pokazali 

napačno ali zmotno razumevanje. 

AV12: Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj 

na črte, zapiši, kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.) 
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Slika 5.16: Rezultati AV12 (Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj na črte, zapiši, 

kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.)) kjer pomenijo črna barva – obiskuje izbirni predmet in bela barva 

– ne obiskuje izbirni predmet. 

 

Pri AV 12 je razlika predvsem pri napačnem razumevanju, kjer je približno 7 krat večji 

odstotek učencev, ki obiskujejo IP. 

 

5.2.3 Vpliv spola na razumevanje pojmov trdota in trdnosti 
 

V diplomskem delu so nazorno predstavljeni rezultati vpliva spol učenca na 

razumevanje pojmov trdota, trdnost in konstrukcija. Vse anketirance smo razdelil v dve 

skupini (moške in ženske) in ponovno preučili njihovo razumevanje.  

 

(I.)  Splošni podatki o udeležencih 

 

AV1: Spol (obkroži)?  

Anketni vprašalnik je reševalo 68 učencev in 62 učenk. 

 

AV2: Kateri razred obiskuješ? 

Anketni vprašalnik je reševalo 43 učencev 6. razreda, ki so bili stari 12 let, 47 učencev 

7. razreda, starih 13 let, in 40 učencev 8. razreda, starih 14 let.  

 

AV3:  Kakšen je bil vaš učni uspeh? 

Anketni vprašalnik je reševalo 45 učencev, ki so v preteklem letu dosegli odličen učni 

uspeh, 53 učencev, ki so v preteklem letu dosegli prev dober učni uspeh, 22 učencev, ki 

so v preteklem letu dosegli dober učni uspeh in 10 učencev, ki je doseglo zadosten učni 

uspeh.  

 

AV4: Obiskujem/sem obiskoval izbirni predmet, ki se izvaja v okviru TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE (obkroži). 

Anketni vprašalnik je reševalo 12 učencev, ki obiskujejo izbirni predmet s področja 

tehnike in tehnologije. 

 



58 
 

Preglednica 5.4: Vpliv spola na razumevanje AV(5 – 12). Kjer pomeni kratica: GR = glasno 
razumevanje; DR = delno razumevanje; DRZZ = delno razumevanje z zmoto; ZR = zmotno 
razumevanje; NR = napačno razumevanje.  
 
Vprašanje AV5 AV6 AV7 AV8 AV9 AV10 AV11 AV12 

Spol:        
M 
(učenci),        
Ž (učenke) 

M 
 

Ž 
 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

GR 
49 53 31 24 31 19 57 35 62 77 6 8 7 10 0 5 

DR 
38 32 31 44 26 23 10 8 25 18 18 8 15 13 16 13 

DRZZ 
7 13 26 18 36 45 14 21 9 5 14 17 24 29 35 46 

ZR 
3 2 5 11 7 13 16 33 4 0 24 32 29 32 37 26 

NR 
3 0 7 3 0 0 3 3 0 0 38 35 25 16 12 10 

Skupaj 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
Rezultati v preglednici 5.4 so predstavljeni po posameznih AV, ti pa nadalje po  spolu 

učencev. Učenci so označeni z M in učenke s oznako Ž . 

 

(II) Preverjanje učencev 
 
AV5: Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in bukev. 

Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj? 
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Slika 5.17: Rezultati AV5 (Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in 

bukev. Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj?) kjer pomeni črna barva 

– učenci in bela barva – učenke. 
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Pri AV5 je temeljno razumevanje pojma trdota  pri vseh stopnjah razumevanja med 

učenci in učenkami različno za 3-5 %. Pri popolnem razumevanju so učenke pokazale 

slabih 5 % boljše razumevanje. 

 
AV6: Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že 

nekaj časa opažamo, da mize niso več poškodovane, ker? 
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Slika 5.18: : Rezultati AV6 (Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že nekaj časa 

opažamo, da mize niso več poškodovane, ker?) kjer pomeni črna barva – učenci in bela barva – učenke. 

 

Pri AV6 je skoraj 2 krat več učencev, kot učenk pokazalo napačno razumevanje. Dobrih 

5 odstotkov več učencev, kot učenk pa je pokazalo popolno razumevanje. 

 

AV7: Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, 

ker? 
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Slika 5.19: Rezultati AV7 (Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, ker?) kjer 

pomeni črna barva – učenci in bela barva – učenke. 

 

Pri AV7 je pri temeljnem razumevanju pojma trdnosti skoraj polovica več učencev, kot 

učenk pokazala popolno razumevanje. Popolnoma napačnega razumevanja med 

spoloma ni. 

 

AV8: Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in 

umetni snovi. Zato bomo?  
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Slika 5.20: Rezultati AV8 (Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in umetni snovi. 

Zato bomo?) kjer pomeni črna barva – učenci in bela barva – učenke. 

 

Pri AV8 temeljno razumevanje vključuje znanje pojma trdota. Kot je razvidno iz grafa 

je skoraj 2 krat več učencev pokazalo popolno razumevanje, kot učenk. Zmotno 

razumevanje pa je pokazalo bistveno več učenk kot učencev. 

 

AV 9: Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili smo 

sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj svedra se nam 

je zvil, leseni ročaj pa je ostal nespremenjen, ker 
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Slika 5.21: Rezultati AV9 (Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili 

smo sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj svedra se nam je zvil, leseni 

ročaj pa je ostal nespremenjen, ker) kjer pomeni črna barva – učenci in bela barva – učenke. 

 

Pri AV9 je iz grafa razvidno, da je zelo velik odstotek učenk in učencev pokazal 

popolno razumevanje in da nobeden ni pokazal napačnega razumevanja pojma trdnosti. 

 

AV10: Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota. 
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Slika 5.22: Rezultati AV10 (Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota.) kjer 

pomeni črna barva – učenci in bela barva – učenke. 
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Pri AV10 je iz grafa razvidno, da je zelo velik odstotek tako učencev kot tudi učenk 

pokazal napačno razumevanje pojmov trdote in trdnosti v povezavi s konstrukcijo. Kot 

je iz grafa razvidno je 1.5 krat manj učencev kot učenk pokazalo popolno razumevanje.  

AV11: Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija? 
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Slika 5.23: Rezultati AV11 (Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija?) kjer pomeni 

črna barva – učenci in bela barva – učenke. 

 

Pri AV11 je napačno razumevanje pokazalo 1.5 krat manj učenk kot učencev. Iz grafa 

je razvidno, da je zelo majhen odstotek učenk in učencev, ki so pokazali popolno 

razumevanje.  

 

AV12: Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj 

na črte, zapiši, kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.) 
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Slika 5.24: Rezultati AV12 (Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj na črte, zapiši, 

kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.)) kjer pomeni črna barva – učenci in bela barva – učenke. 

 

Pri AV12 je iz grafa razvidno, da ni nobeden učenec pokazal popolnega razumevanja in 

le 5 % učenk.  

  

5.2.4 Vpliv splošnega šolskega uspeha na razumevanje pojmov trdota in trdnost 

 

V raziskavo sem vključil tudi splošni učni uspeh učencev, ki so da dosegli v preteklem 

šolskem letu. Anketna vprašanja sem razdelil v štiri skupine. Združil sem učence 6., 7. 

in 8. razreda in jih razdelil v skupine po doseženem učnem uspehu. Dobljene rezultate v 

posameznih skupinah sem predstavil odstotkovno v preglednici 5.5.  

(I.)  Splošni podatki o udeležencih 

 

AV1: Spol (obkroži)?  

Anketni vprašalnik je reševalo 68 učencev in 62 učenk. 

 

AV2: Kateri razred obiskuješ? 

Anketni vprašalnik je reševalo 43 učencev 6. razreda, ki so bili stari 12 let, 47 učencev 

7. razreda, starih 13 let, in 40 učencev 8. razreda, starih 14 let.  

 

AV3:  Kakšen je bil vaš učni uspeh? 

Anketni vprašalnik je reševalo 45 učencev, ki so v preteklem letu dosegli odličen učni 

uspeh, 53 učencev, ki so v preteklem letu dosegli prev dober učni uspeh, 22 učencev, ki 
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so v preteklem letu dosegli dober učni uspeh in 10 učencev, ki je doseglo zadosten učni 

uspeh.  

 

AV4: Obiskujem/sem obiskoval izbirni predmet, ki se izvaja v okviru TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE (obkroži). 

Anketni vprašalnik je reševalo 12 učencev, ki obiskujejo izbirni predmet s področja 

tehnike in tehnologije. 

 

 

Preglednica 5.5: Vpliv učnega uspeha na razumevanje AV (5 – 8). Kjer pomeni kratica: GR = glasno 
razumevanje; DR = delno razumevanje; DRZZ = delno razumevanje z zmoto; ZR = zmotno 
razumevanje; NR = napačno razumevanje. Učence z učnim uspehom so označil: 2 = zadosten, 3 = dober, 
4 = prav dober in  5 = odličen.  
 

Vprašanje AV 5 AV 6 AV 7 AV 8 

Učni 
uspeh 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

GR 
39 48 40 55 44 43 72 86 35 23 47 29 40 33 52 70 

DR 
35 44 52 45 43 30 28 14 10 33 53 62 20 15 39 15 

DRZZ 
21 4 5 0 6 27 0 0 40 23 0 9 13 32 0 15 

ZR 
3 2 2 0 9 0 0 0 15 21 0 0 21 16 9 0 

NR 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 

Skupaj 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Rezultati v preglednici 5.5 so predstavljeni po posameznih AV, ti pa nadalje po  učnem 

uspehu učencev, zadosten (2), dober (3), prav dober (4) in odličen (5). 

 

AV5: Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in bukev. 

Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj? 
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Slika 5.25: Rezultati AV5 (Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in 

bukev. Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj?) kjer pomenijo črna 

barva – zadosten, temno siva – dober, svetlo siva – prav dober in bela odličen. 

  

 

Pri AV5 je iz grafa razvidno, da je temeljno razumevanje pojma trdote popolno 

razumelo skoraj polovica vseh anketiranih učencev. Napačnega razumevanja ni pokazal 

nobeden učenec, ki je po učne uspehu prev dober ali odličen ter samo 2 % učencev ki so 

po učnem uspehu dobri ali zadostni. 

 

AV6: Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že 

nekaj časa opažamo, da mize niso več poškodovane, ker? 
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Slika 5.26: Rezultati AV6 (Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili pult prevleči s kovinsko prevleko. Že nekaj časa 

opažamo, da mize niso več poškodovane, ker?) kjer pomenijo črna barva – zadosten, temno siva – dober, 

svetlo siva – prav dober in bela odličen. 

 

Pri AV6 je iz grafa razvidno popolno razumevanje odličnih učencev za približno 2 krat 

boljše kot pri zadostnih in dobrih učencih in 1.2 krat boljše kot pri prav dobrih učencih.. 

Učenci niso pokazali napačnega razumevanja.  

AV7: Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, 

ker? 
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Slika 5.27: Rezultati AV7 (Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 

upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in kladivo, ker?) kjer 

pomenijo črna barva – zadosten, temno siva – dober, svetlo siva – prav dober in bela odličen. 

 

 

Pri AV7 je popolno razumevanj prav dobrih učencev za približno 1.5 krat boljše kot pri 

odličnih in dobrih učencih ter približno za eno četrtino boljše kot pri zadostnih učencih. 

Napačnega razumevanja ni pokazal nihče.   

 

AV8: Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in 

umetni snovi. Zato bomo?  
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Slika 5.28: Rezultati AV8 (Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na kovini in umetni snovi. 

Zato bomo?) kjer pomenijo črna barva – zadosten, temno siva – dober, svetlo siva – prav dober in bela 

odličen. 

 

.  

 

Pri AV8 je popolno razumevanje odličnih učencev za približno 2 krat boljše kot pri 

dobrih in zadostnih učencih ter približno za 1.5 krat boljše kot pri prav dobrih učencih. 

Noben učenec, ki ima prav dober ali odličen učni uspeh ni pokazal napačnega 

razumevanja. 

 

Preglednica 5.6: Vpliv učnega uspeha na razumevanje AV (9 – 12). Kjer pomenjo: GR = glasno 
razumevanje; DR = delno razumevanje; DRZZ = delno razumevanje z zmoto; ZR = zmotno 
razumevanje; NR = napačno razumevanje. Učence z učnim uspehom so označil: 2 = zadosten, 3 = dober, 
4 = prav dober in  5 = odličen.  
 

Vprašanje AV 9 AV 10 AV 11 AV 12 

Učni 
uspeh 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

GR 
56 77 66 82 9 23 38 63 0 0 12 52 0 0 24 21 

DR 
8 23 22 18 6 12 23 18 9 12 36 23 0 12 24 35 

DRZZ 
20 0 12 0 0 15 16 19 0 12 0 8 0 9 9 17 

ZR 
16 0 0 0 30 32 14 0 33 34 28 17 34 44 23 27 

NR 
0 0 0 0 55 18 9 0 58 42 20 0 76 35 20 0 

Skupaj 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Rezultati v preglednici 5.6 so predstavljeni po posameznih AV, ti pa nadalje po  učnem 

uspehu učencev, zadosten (2), dober (3), prav dober (4) in odličen (5). 

 
 

AV 9: Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili smo 

sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj svedra se nam 

je zvil, leseni ročaj pa je ostal nespremenjen, ker 
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Slika 5.29: Rezultati AV9 (Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili 

smo sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj svedra se nam je zvil, leseni 

ročaj pa je ostal nespremenjen, ker) kjer pomenijo črna barva – zadosten, temno siva – dober, svetlo siva 

– prav dober in bela odličen. 

 

Pri AV9 je popolno razumevanje odličnih in dobrih zelo podobno in  približno za 1.5 

krat boljše kot pri zadostnih in približno za 1.2 krat boljše kot pri prav dobrih učencih. 

Napačnega razumevanja ni pokazal nihče.  

AV10: Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota. 
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Slika 5.30: Rezultati AV10 (Navedi, kdaj pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota.) kjer 

pomenijo črna barva – zadosten, temno siva – dober, svetlo siva – prav dober in bela odličen. 

 

Pri AV10 je popolno razumevanje odličnih učencev za približno 2 krat boljše od prav 

dobrih, za približno 3 krat boljše kot pri dobrih učencih in približno za 6 krat boljše kot 

pri zadostnih učencih. zelo velik je odstotek napačnega razumevanj zadostnih učencev. 

 

AV11: Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija? 
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Slika 5.31: Rezultati AV11 (Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija?) kjer pomenijo 

črna barva – zadosten, temno siva – dober, svetlo siva – prav dober in bela odličen. 
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Pri AV11 niso pokazali popolnega razumevanja zadostni in dobri učenci. Odlični učenci 

pa so pokazali za približno 5 krat boljše razumevanje pojmov. Ponovno je veliko 

zadostnih in tudi dobrih učencev pokazalo napačno razumevanje.  

AV12: Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj 

na črte, zapiši, kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.) 
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Slika 5.32: Rezultati AV12 (Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 

pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. (Če zapišeš kaj na črte, zapiši, 

kaj daje izdelku trdnost in kaj trdoto.)) kjer pomenijo črna barva – zadosten, temno siva – dober, svetlo 

siva – prav dober in bela odličen. 

 

Pri AV12 je približno enako odličnih in prav dobrih učencev pokazalo popolno 

razumevanje. Popolnega razumevanja niso pokazali učenci s dobrim in zadostnim 

učnim uspehom. Napačno razumevanje je pokazalo skoraj 3 krat več zadostnih kot 

dobrih učencev. Prav dobrih je bilo približno 4 krat manj. Odlični učenci niso pokazali 

napačnega razumevanja.  

 

5.3 Diskusija 

 

Vidno je, da je v šestem razredu razumevanje pojmov porazdeljeno po celotni 

populaciji, odstotek učencev, ki so pokazali popolno razumevanje . Zelo so podobni 
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odstotki med učenci, ki dobro razumejo pojme, delno razumejo, razumejo z zmoto ali 

pa razmišljajo zmotno. V sedmem razredu se že pojavi pri posameznem vprašanju od 2 

do 23 % večji delež učencev , ki popolno razumejo pojme. in se bistveno zmanjša 

zmotno razumevanje (od 5 do 20 %) . Do podobnih ugotovitev kot v sedmem smo prišli 

tudi v osmem razredu. Toda v osmem razredu se za okoli 30 % pri posameznem 

vprašanju poveča tudi delno razumevanje in za 7 % zmanjša delno razumevanje z 

zmoto. Vidno pa je tudi, da se znanje pojmov s starostjo ne spreminja. Popolno 

razumevanje v starostni skupini 7. in 8. razreda nima bistvenih razlik pri AV5 in AV9, 

saj se razlikuje zgolj za 3%. Iz podatkov v preglednici 6.1 lahko sklepamo, da so imeli 

učenci težave s povezovanjem znanja in življenjskih izkušenj, kar je lahko posledica 

slabšega podajanja snovi v razredu. Ugotovljeno je tudi, da so učenci bistveno bolje 

odgovarjali na vprašanja, ki so opisovala preizkus, opravljen v šoli. Bolje so odgovarjali 

tudi na vprašanja, ki so povezana s preizkusi oz. vsebinami, ki so jih sami izvedli oz. 

spoznali v razredu. Učenci 6. razreda so bistveno bolje odgovarjali na vprašanja s 

področja, ki so ga že obravnavali in so si stvari lažje predstavljali, medtem ko so pri 

vprašanjih s področja kovin imeli slabše rezultate razumevanja. Zato lahko sklepamo, 

da je boljše razumevanje pojmov s področja, ki so ga že obravnavali. 

 

Učenci nimajo dobro izdelano predstavo, kakšna je razlika med trdoto in trdnostjo. Še 

težje pa povežejo razumevanje teh pojmov s konstrukcijo. Učenci so pri vprašanjih, kjer 

so imeli možnost izbire odgovora odgovarjali nekoliko bolje kot na vprašanja, kjer so 

morali sami zapisati odgovor. To, da imajo učenci težave s tvorjenjem povedi, je težava, 

ki jo na šoli opažamo pri vseh predmetih. Zato imamo na OŠ temeljni cilj, povečati 

pisalno sposobnost učencev v tretji triadi, kamor spadajo tudi učenci, ki so bili 

anketirani. Pri anketnih vprašanjih 7, 11 in 12 se je izkazalo, da je pri učencih 6. in 7. 

razredov bistveno višji odstotek glasnega razumevanja kot v 8. razredih, kar kaže na to, 

da so v osmih razredih že pozabili osnovne definicije pojmov trdote in trdnosti ter da 

težko povezujejo znanje s praktičnimi primeri. Rezultati so pokazali tudi to, da je pri 

omenjenih nalogah velik odstotek učencev 8. razredov, ki so odgovorili z delnim 

razumevanjem (DR) kar kaže na to, da se je pridobljeno znanje sčasoma izgubilo 

 

Pomembno je tudi poudariti razumevanje pojmov med učenci, ki obiskujejo IP in 

tistimi, ki ne obiskujejo IP. Iz analize anketnih vprašanj je razvidno, da se navadno za 

izbirni predmet s področja TiT odločijo učenci, ki imajo slabši učni uspeh. Zato ne 
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moremo sklepati, da ne vpliva na rezultat anketiranja, če gledamo na rezultate in imamo 

v mislih, da obiskujejo izbirni predmet učenci s slabšim učnim uspehom, dosegli pa so 

podobne rezultate kot učenci, ki ne obiskujejo izbirnega predmeta in so po učnem 

uspehu nekoliko uspešnejši. Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet povečajo 

razumevanje pojmov trdota, trdnost in konstrukcija.  

 

Celostna analiza anketiranja kaže, da je razumevanje med spoloma zelo podobno. 

Čeprav niso popolnoma enaki rezultati, pa so odstopanja pri posameznih vprašanjih v 

povprečju od 10 % do 15 %, razen pri odgovoru AV8 kjer je bistveno več učencev 

pokazalo popolno razumevanje v primerjavi z učenkami. 

Prav tako ugotavljamo, da je zelo slabo razumevanje AV10-AV12. Učenci pri pisanju 

odgovorov pišejo popolnoma nepravilne povedi, ki nimajo nobenega smisla. 

Povezovanje razumevanja pojmov s praktičnimi izdelki je zelo slabo. Učenci ne znajo 

pri konkretnem izdelku določiti, kaj je za izdelek bolj pomembno, njegova trdnost ali 

trdota. Iz preglednice 5.4 je razvidno, da učenci bolje povezujejo pojme s praktičnimi 

primeri, medtem ko učenke bolje razumejo teoretično razlago pojmov in težje 

povezujejo praktične primere z raziskovalnimi pojmi.   

 

Kot smo predstavili v Poglavju 5.2.4, učni uspeh še najbolj vpliva na razumevanje 

pojmov. Učenci z odličnim učnim so pokazali najbolj popolno razumevanje (GR) 

pojmov. Le pri AV7 je bilo popolno razumevanje prav dobrih učencev boljše od 

razumevanja odličnih učencev. Pri AV10, AV11 in AV12 je pri vseh učenci zelo padlo 

število učencev, ki so pokazali popolno razumevanje razen pri odličnih učenci. Zelo pa 

se je povečalo napačno razumevanje pojmov predvsem, pri zadostnih učencih. 
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6 PREDLOGI ZA POVEČANJE STOPNJE 
RAZUMEVANJA POJMOV TRDOTE IN TRDNOSTI 
 

 

Z analizo anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da je razumevanje pojmov na osnovni 

šoli neustrezno. Diplomsko delo je pokazalo, da učenci težko povezujejo usvojene 

pojme v praksi še s teorijo (glej poglavje 5.2). Ugotovljeno je bilo, da so imeli učenci 

težave pri povezovanju svojega znanja z življenjskimi  izkušnjami. Prišli smo do 

zaključkov, da čeprav so pojmovanja in napačne predstave učencev pridobljene in 

shranjene, so le-te nastale brez navidezne povezave med vsakdanjim življenjem  in 

šolskimi izkušnjami (glej poglavje 5.3). Pri pouku TiT je primerno, da se izvaja čim več 

praktičnega dela, kjer bi lahko učenci povezovali praktično delo s teorijo [15].  S tem je 

povezana tudi bolje opremljena tehniška delavnica na šoli. Dobro opremljene delavnice 

omogočajo tudi izvajanje smiselnih, relevantnih poizkusov, ki omogočajo boljše 

razumevanje in tudi dolgotrajnejše pomnjenje pojmov.  

 

V nadaljevanju so predstavljene smernice učiteljem tehnike in tehnologije v osnovni 

šoli, ki bi naj pripomogle k izboljšanju izvedbe šolske ure in posledično boljšemu 

razumevanju pojmov trdote in trdnosti.  V nadaljevanju so predstavljena predlagana 

didaktična učila (DU1, DU2 in DU3), delovna naloga (DN1, DN2) in učni list (UL1). 

 

6.1 Didaktično učilo za preskušanje trdote in upogibne trdnosti 

 

DU1. Analiza rezultatov je pokazala, da je razumevanje pojmov trdote in trdnosti 

neustrezno (glej poglavje 5.2), predvsem povezovanje razumevanje praktičnih nalog kot 

so AV10, AV11 in AV12. Za povečanje razumevanja pojmov predlagamo novo DU1, 

slika 6.1, za nazoren prikaz preizkusa trdote in upogibne trdnosti materialov. 
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(a)   (b) 

Slika 6.1: Didaktično učilo za  a) Preizkušanje trdote in b) Preizkušanje upogibne trdnosti. 

 

Učenci lahko s pomočjo učila sami preverijo lastnosti trdote in trdnosti za posamezen 

material. Učilo je zelo dobro predvsem zaradi svoje uporabnosti, saj lahko preverjamo 

tako trdoto kot upogibno trdnost lesa. Tako učenci bolj nazorno opazijo razlike med 

pojmoma, kot bi jih v primeru, če bi uporabljali metode, ki so predpisane po učnem 

načrtu. DU1 je tudi primerno za demonstracijsko predstavitev pojmov trdote in trdnosti. 

Učitelj lahko učencem sam predstavi učilo in izvede določene preizkuse trdote in 

trdnosti določenih materialov (les, karton, umetnih snovi...). Učencem lahko pripravimo 

DN1 (priloga 11.5), ki jih lahko rešijo v eni ali dveh urah odvisno od hitrosti reševanja 

učenca. DN1 lahko vsebuje praktična navodila za preizkušanje trdote in trdnosti 

določenih materialov. Lahko pa učencem podamo zgolj smernice za delo in določene 

materiale. Tako lahko učenci sami zapišejo opažanja in ugotovitve. Tudi takšen način 

dela preizkušanja trdote in trdnosti, lahko izvedemo v eni ali dveh šolskih urah. Učilo se 

lahko uporabi tudi pri obravnavi drugih gradiv kot so umetne mase, papir in kovine. 

Seveda pa mora biti učitelj previden predvsem pri obravnavi kovin, saj je sam izdelek 

kovinski in se lahko pojavijo težave (zlom, porušitev, krušenje).  

 

Navodila za uporaba DU1: 

Za izdelavo DU1 si lahko pomagamo s tehnično dokumentacijo (priloga 11.2). Pri 

uporabi učila se lahko uporabljata dve orodji. Koničasto orodje se uporablja pri 

preskušanju trdote, ploščato pa pri upogibni trdnosti.  

Pri preskušanju trdote materialov, preskušanec postavimo na podlago kot kaže slika 6.1 

(a). Preskušanec postavimo na podlago, na ročico pa obesimo utež mase 2 kg ali 4 kg 

težko utež. Preskušanec ne sme biti tanjši od 5mm in debelejši od 20 mm, ker potem 
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ročica ne potiska pod pravim kotom. DU1 je primerno tudi za preskušanje daljših 

materialov, tako nam ni potrebno rezati polizdelkov na manjše kose. Preskušance lahko 

razdelimo po trdoti glede na velikosti lukenj, ki nastanejo v preskušancih.  

Preglednica 6.1: Prikazuje rezultate preskušanja trdote smreke, lipe in hrasta s pomočjo DU1. 

Vrsta preskušanca Velikost utora pri obremenitvi 
20 N. 

Velikost utora pri obremenitvi 
40 N. 

Smreka 1.7 mm 3.2 mm 

Lipa 1.8 mm 3.2 mm 

Hrast 0.8 mm 1.6 mm 

 

Rezultate preskušanja smo odčitali s pomočjo kljunastega merila. Merili smo za koliko 

se je konica učila vtisnila v preskušanec. 

Pri preskušanju upogibne trdnosti, preskušanec vpnemo v učilo kot kaže slika 6.1 (b). 

Za orodje na DU1 pa moramo izbrati ploščato orodje.  Na ročico lahko obesimo utež z 

maso 2 kg in z maso 4 kg. Za tanjše preizkušance do 5mm lahko uporabljamo utež z 

maso 2 kg. Za debelejše preskušance pa je smiselno uporabiti utež z maso 4 kg. 

Preskušanci naj ne presegajo debeline 20mm, ker so potem rezultati preskušanja težko 

vidni. Pri vpenjanju preskušanca moramo paziti, da ne privijemo vijakov do konca, da 

se lahko preskušanec premika. S pomočjo ravnila lahko merimo velikost uklona 

preskušanca. Tako lahko po velikosti uklona ugotovimo, kateri preskušanec je trdnejši. 

Preglednica 6.2: Prikazuje rezultate preskušanja upogibne trdnosti smreke, lipe in hrasta s pomočjo DU1. 

Za vrednotenje upogibne trdnosti merimo upogib preskušanca. 

Vrsta preskušanca Velikost upogiba pri 
obremenitvi 20 N. 

Velikost upogiba pri 
obremenitvi 40 N. 

Smreka 13 mm 18 mm 

Lipa 12 mm 16  mm 

Hrast 9 mm 15 mm 

 

Upogib preskušanca smo merili v točki, kjer je na preskušanec delovala sila. 
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6.2 Didaktično učilo za preskušanje upogibne trdnosti 

 

DU2. Ker je analiza rezultatov pokazala, da je razumevanje pojma trdnost neustrezna 

(glej poglavje 5.2), smo izdelali DU2 (slika 6.3). DU2 služi za prikaz in utrditev 

razumevanja pojma upogibna trdnost. Pri analizi rezultatov AV7 in AV9 je bilo 

ugotovljeno, da učenci slabo razumejo lastnosti pojma trdnosti. 

 

 

Slika 6.3: DU3 za preskušanje upogibne trdnosti. 

 

S pomočjo DU2 lahko učenci pridejo do boljšega  razumevanja pojma trdnosti, saj 

nazorno vidijo upogib preskušanca. Učilo je primerno uporabiti pri ločeni obravnavi 

pojmov. DU2 je bolj smiselno uporabiti na začetku obravnave snovi, saj je sila (utež) 

postavljena neposredno na preskušanec. Pri DU1 pa je potrebno uporabiti nekoliko več 

znanja, saj nastopa pri preskušanju tudi ročica. Preskus nam lepo prikazuje osnovno 

definicijo pojma trdnosti (poglavje 3.3). Sila teže uteži pritiska na preskušanec in ga 

poskuša porušiti. Učenci lahko tudi opazujejo kako druge lastnosti vplivajo na trdnost 

lesa. Če izvajamo meritev demonstracijsko imajo učenci dovolj časa, predhodno dobro 

pregledajo preskušanec. Lahko ugotovijo, da se les s večjo gostoto letnic naj upogne ter 

da na upogib vplivajo tudi  potek letnic.  

Navodila za uporaba DU2: 
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Za izdelavo DU2 si lahko pomagamo s tehnično dokumentacijo (priloga 11.3). Učilo je 

sestavljeno iz podlage in dveh podpor, ki sta na vsaki strani in nosita preskušanec. Pri 

preskušanju potrebujemo še meter in uteži (mase 250 g in 400 g). Preskušanec mora biti 

točno takšnih dimenzij, kot jih predpisuje delavniška risba (priloga 11.3). Preskušanec 

je na vsako podporo naslonjen 10 mm. Na preskušanec postavimo na sredino utež in 

izmerimo velikost upogiba preskušanca. Pri preskušanju moramo biti pozorni na 

zgradbo lesa, saj nam lahko grčav preskušanec pod obremenitvijo poči. Opravljene 

meritve nam pokažejo kateri les je bolj trden in kateri manj. Trden les se manj upogne. 

Preskušance (vrste lesa) lahko glede na dobljene meritve razvrstimo po upogibni 

trdnosti.  

Preglednica 6.3: Prikazuje dobljene vrednosti pri preskušanju upogibne trdnosti lesa. 

Vrsta preskušanca Največji upogib pri 
obremenitvi 250g. 

Največji upogib pri 
obremenitvi 400g. 

Smreka 22 mm 36 mm 

Lipa 21 mm 34 mm 

Hrast 14 mm 26 mm 

 

V preglednici 6.3 smo zapisali vrednosti upogiba v mm. Merili smo upogib na sredini 

med podporama kot je prikazano na sestavni risbi (priloga 11.3).  

 

6.3 Didaktično učilo za preskušanje trdote 

 

DU3. Pri analizi podatkov (glej poglavje 5.2) je bilo ugotovljeno, da je razumevanje 

pojma trdote neustrezno. Učenci so pokazali nerazumevanje pojma trdote pri AV5, AV6 

in AV8. Zato je za izboljšanje razumevanja pojma trdote, priporočljivo pri pouku 

uporabiti DU3 (slika 6.2).   
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Slika 6.3:  DU2 za preskušanje trdote[27]. 

 

DU3 zelo dobro prikazuje osnovno definicijo trdote (poglavje 3.2). DU3 prikazuje 

prodiranje drugega telesa v preskušanec. Kladivo nazorno prikazuje delovanje zunanje 

sile na preskušanec. Učenci vidijo za posledico delovanja sile, utor v preskušancu. DU3 

je najbolje uporabiti v 6. razredu pri obravnavi lastnosti lesa in papirja. DN2 (priloga 

11.6) je zasnovana tako, da učenci najprej ponovijo vrste lesa in se takoj srečajo še s 

trdoto lesa. Takšen način dela lahko vodi k boljšemu razumevanju pojma trdota. 

Pomembno je, da učenci že ob prvem spoznavanju pojma trdote dobro spoznajo njegov 

pomen.  

Navodila za uporaba DU3: 

Za izdelavo DU3 si lahko pomagamo s tehnično dokumentacijo (priloga 11.3). DU3 se 

uporablja s točkalom, ki ga lahko najdemo v vsaki učilnici TiT. Točkalo je dolgo 80 

mm in ima na koncu ostro konico, ki prodre v preskušanec. Kladivo moramo vrtljivo 

vpeti v nosilec DU3 (priloga 11.3.2), tako da ga lahko dvignemo v navpični položaj in 

spustimo, da prosto pade (slika 6.4). 
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Slika 6.4: Položaj kladiva pred izvajanjem preskusa.   

 

Kladivo udari ob točkalo, ko je v vodoravni legi, zato leseni preskušanci ne smejo biti 

debelejši od 10 mm. Če imamo debelejši preskušanec, se nam sila kladiva na točkalo 

preveč zmanjša in nimamo več meritev, ki bi jih lahko odčitali s prostim očesom. 

Učenci imajo v škatlah z gradivi za pouk TiT polizdelke debeline 5 mm, ki so najbolj 

primerni pri poteku preskušanja na DU3. Globina utora v preskušancu nam povedo 

kakšna je trdota lesa. Trši les ima manjši utor. 

 

6.4 Učni list 

 

UL1. Ker se je pri analizi rezultatov ankete (AV7 in AV12) pokazalo, da razumevanje 

pojmov s časom pri učencih slabi (poglavje 5.2), podajamo UL1 (priloga 11.7). 

Namenjen je kot dopolnitev znanja o trdoti in trdnosti. Priporočljivo pa ga je uporabiti v 

sedmem in osmem razredu, da se obnovi razumevanje pojmov trdote in trdnosti,  ki so 

jih učenci obravnavali v 6. razredu. Naloge so na višji taksonomski stopnji. 
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7 DISKUSIJA 
 

 

Stopnja realizacije zastavljenih ciljev (C) in raziskovalna vprašanja (RV) diplomskega 

dela, Poglavje 1.2, je pregledno podana v nadaljevanju s pojasnilom. 

 

7.1 Realizacija ciljev 
 

Na kakšen način in s kakšnimi rešitvami smo dosegli zadane cilje C1 – C6 iz Poglavja 

1.2, je obrazloženo v nadaljevanju po posameznih ciljih. 

 

C1: Podrobno predstaviti mehanske lastnosti trdote in trdnosti. 

 

Cilj je dosežen, saj so v Poglavju 3. podrobno predstavljene mehanske lastnosti trdote in 

trdnosti. V Poglavju 3.2 je podrobno predstavljen pojem trdote in v Poglavju 3.3 pojem 

trdnosti. V Poglavju 2. so zajete tudi druge lastnosti materialov. Prikazano je tudi, v 

katero skupino lastnosti spadata pojma trdota in trdnost. 

  

C2: Podrobno predstaviti pojem konstrukcija. 

 

Cilj je dosežen, saj je v Poglavju 4. podrobno predstavljen pojem konstrukcije in 

konstruiranja. Podrobno so predstavljene metode, faze in nivoji konstruiranja ter 

definicije pojmov konstrukcije in konstruiranja. Prikazane so tudi faze konstruiranja 

uporabnega izdelka. Prikazana je tudi pomembnost trdote in trdnosti pri posameznih 

konstrukcijah. 

   

C3: Preveriti razumevanje pojmov trdota, trdnost in konstrukcija v osnovni šoli. 

 

V poglavju 5. smo podrobno predstavili anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo se 

lotil raziskovanja medvrstniškega razumevanja pojmov. Vprašalnik je bil sestavljen iz 

dvanajstih anketnih vprašanj. Pri anketiranju je sodelovalo 132 učencev Osnovne šole 

Polzela. Cilj preverjanja razumevanja pojmov je bil dosežen.   
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C4: Predstaviti problematiko spreminjana razumevanja pojmov trdota, trdnost in 

konstrukcija z razredom. 

 

Cilj je dosežen, saj smo v Poglavju 5.2 s pomočjo preglednice nazorno prikazali 

medvrstniško razumevanje pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije. Vsa anketna 

vprašanja smo podrobno predstavil in zapisal ugotovitve. 

 

C5: Preveriti razliko v znanju med učenci, ki obiskujejo izbirni predmet s področja 

TIT, in tistimi, ki ga ne obiskujejo. 

 

Cilj je dosežen, saj  smo v Poglavju 5.2.2 nazorno predstavili razumevanje pojmov 

trdote in trdnosti učencev, ki obiskujejo izbirni predmet.  

 

C6: Podati smernice/navodila učiteljem, kako izboljšati učno okolje za zmanjšanje 

napačnega pojmovanja lastnosti trdnosti in trdote.  

 

Cilj je dosežen, saj je v Poglavju 6 nazorno prikazano, kako učitelj s pomočjo kriterijev 

oceni razumevanje pojmov v posameznem razredu. Podana so tudi priporočila, kako naj 

učitelj spremeni oz. izboljša delovno okolje. Predstavljeno je učilo za izboljšanje 

spoznavanja pojmo trdote in trdnosti. Podane so tudi smernice kako vključiti učilo v 

pouk tehnike in tehnologije.    

 

7.2 Preverjanje raziskovalnih vprašanj 

 

RV1: Določiti stopnjo razumevanja pojmov trdnost, trdota in konstrukcija v 6., 7. in 8. 

razredu osnovne šole? 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika, poglavje 5.2, smo ugotovili, da je razumevanje 

pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije od razreda do razreda različno. Učenci nimajo 

dobro izdelane predstave, kakšna je razlika med trdoto in trdnostjo. Še težje pa povežejo 

razumevanje teh pojmov s konstrukcijo. Učenci so pri vprašanjih, kjer so imeli možnost 
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izbire odgovora pokazali od 20 do 25 % bolše popolno razumevanje kot pri odgovorih, 

kjer so morali sami zapisati odgovor. 

 

RV2: Ali je razumevanje pojmov povezano z učnim uspehom učencev? 

 

Učni uspeh še najbolj vpliva na razumevanje pojmov, poglavje 6.4. Učenci z odličnim 

učnim uspehom so pokazali najbolj popolno razumevanje pojmov. Najslabše rezultate 

anketnega vprašalnika so dosegli učenci z zadostnim učnim uspehom. Razumevanje 

pojmov je v veliki meri odvisno od učnega uspeha učencev. 

 

RV3: Ali je razumevanje pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije učencev boljše od 

razumevanja učenk? Če da, v katerih elementih? 

 

Čeprav niso popolnoma enaki rezultati, pa so odstopanja pri posameznih vprašanjih v 

povprečju od 10 % do 15 %. Največje razlike so pri praktičnih vprašanjih. Pri AV7 in 

AV9 se popolno razumevanje (GR) učencev in učenk razlikuje za več kot 10 %, kar 

kaže na to, da je povezovanje praktičnih primerov s pojmi bistveno boljše pri učencih. 

Celoten pregled je predstavljen v poglavju 5.2.3. 

 

RV4: Kako na razumevanje pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije vpliva udeležba pri 

izbirnem predmetu s področja TiT?   

 

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da je popolno razumevanje pojmov za 

približno od 2 do 20 % boljše pri posameznem odgovoru pri učencih, ki obiskujejo 

izbirni predmet. Razen pri AV8 in AV11, kjer so pokazali boljše popolno razumevanje 

učenci, ki ne obiskujejo izbirnega predmeta. Pri AV5-AV9 učenci niso pokazali 

napačnega razumevanja. Pri AV10-AV12 pa so pokazali učenci, ki ne obiskujejo 

izbirnega predmeta od 6 do 13 % večje nerazumevanje pojmov. 

  

RV5: Kako zamenjati napačno pojmovanje trdote, trdnosti in konstrukcije s 

pravilnimi idejami in pojmi? 
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Za zmanjšanje napačnega poimenovanja smo izdelali DU, ki bodo služila k boljšemu 

podajanju snovi. Pripravili smo trdi DU, ki se lahko uporabijo na različne načine pri 

izvedbi ure (glej poglavje 6).  
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8 ZAKLJUČEK 
 

Dostikrat imajo učitelji težave razumljivo prestaviti pojme učencem zaradi slabših 

delavnih okolij. Ena od prednosti, ki smo jih opazili, je ta, da imajo šole možnost izbire 

izbirnega predmeta. Pri izbirnem predmetu lahko učenci dodatno nadgradijo svoje 

znanje, ki jim bo kasneje pri šolanju in delu zelo koristilo. Pred pričetkom izdelave 

anketnega vprašalnika sem pričakoval bistvene razlike pri rezultatih med generacijami. 

Kar je diplomsko delo tudi pokazalo, saj so se rezultati razumevanja pojmov trdote, 

trdnosti in konstrukcije z generacijo povečevali.  Potrebno pa je poudariti, da so v 

šestem razredu pojme srečali pred nekaj dnevi in da je njihovo znanje še neutrjeno. Če 

se ozremo na raven učenčevega razumevanja ob upoštevanju odstotkovne vsote 

popolnega razumevanja, se pojavljajo razlike. Predvsem pri anketnem vprašanju AV7, 

AV11 in AV12, kjer so tako 6. in 7. razredi odgovoril odstotkovno bolje od 8. razredov.  

 
Diplomsko delo bi lahko nadgradili z bolj obširno raziskavo in s še bolj specifično 

populacijo. Lahko bi raziskali znanje znotraj posameznih oddelkov, lahko bi ocenili tudi 

delo učiteljev. Če uči več učiteljev tehniko in tehnologijo, bi lahko opazovali različne 

rezultate učiteljev. Rezultati nam bi služili kot rezultat dela učiteljev pri predmetih. Zato 

lahko zaključimo, da čeprav napačne predstave učencev vplivajo direktno ena na drugo, 

se zdi, da je znanje učencev shranjeno v nekih delčkih brez ustreznih povezav med 

vsakdanjim življenjem in znanjem, ki je pridobljeno preko šolskih izkušenj. 

 

Pojme bi lahko tudi teoretično podrobneje opisal in bolj podrobno predstavil posamezne 

načine preizkušanja. Tako bi lahko v raziskavo vključil tudi metode raziskovanja 

praktičnega razumevanja. Po podobnih kriterijih bi lahko vrednotili razumevanje 

pojmov trdote, trdnosti in konstrukcije, če bi učenci zapisovali ugotovitve ob tem, da bi 

praktično preverjali zastavljena vprašanja.      

 

Razvijalci učnega načrta, učitelji in bodoči učitelji bi morali delati skupaj z raziskovalci, 

da bi izdelali gradiva, ki bi pomagala učencem razviti znanstvene ideje in jim 

omogočila povezave med življenjem in šolskimi izkušnjami. To kaže učenčevo 

pomanjkanje razumevanja lastnih izkušenj in opazovanj. Zato moramo v poučevalno-

učnem okolju učence preskrbeti z veščinami razlage in izražanja svojega lastnega 
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znanja. Da je to možno, je treba oblikovati strategije, ki učence preskrbijo s sredstvi, da 

izražajo stališča kot analogije, laboratorijske dejavnosti in argumente. Da bi odpravili 

ali zmanjšali napačne predstave, bi morali nekatere strategije, kot so delovni list in 

skupinske diskusije, izboljšati in izvajati v naravoslovnem razredu v času pedagoških 

procesov. Poleg tega bi se lahko nadaljnje raziskave osredotočile na to, kako bi lahko 

učenčeve napačne predstave in napačna prepričanja v osnovni šoli zmanjšali in s tem 

razvili ravni razumevanja.  



86 
 

9 LITERATURA IN VIRI 
 

 

[1] Papotnik in ostali, Učni načrt - Tehnika in tehnologija (Ljubljana, Ministrstvo za 

šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2002). 

[2] Jožica Bezjak, Materiali v tehniki (Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2001). 

[3] Polde Leskovar, Gradiva 2 (Strojna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 1986). 

[4] Bojan Kraut, Krautov strojniški priročnik (Založba Litostroj, Ljubljana 2001). 

[5] Igor Janežič, Strojni elementi 1 (Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2003). 

[6] Janez Grum, Dimo Ferlan, Gradiva (Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 

1994). 

[7] Samo Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 6: Učbenik za 6. razred 

devetletne osnovne šole  (Založba IZOTECH, Limbuš 2004). 

[8] Polde Leskovar, Gradiva 1 (Strojna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 1978). 

[9] Jože Duhovnik, Jože Tavčar Elektronsko poslovanje in tehnični informacijski 

sistemi (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 2000). 

[10]  Matjaž Panjan, Miha Čekada Merjenej mikrotrdote trdih PVD-prevlek z 

nanoindenterjem (1. del) (Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana 2000) 

[11] Konstruiranje [http://atschool.eduweb.co.uk/trinity/watdes.html]. 

[12] Definicija konstrukcije 

[http://www.businessdictionary.com/definition/design.html]. 

[13] Konstrukcija [http://fs-server.uni-mb.si/si/inst/itkp/lttkt/izpiti-

kg/Osnove_konstruiranja_01_36.pdf]. 

[14] Papotnik A., Specialna didaktika in metodologija tehniške vzgoje (Zvezna 

organizacija za tehniško kulturo Slovenije, Ljubljana 1998). 

[15] Selahattin GÖNEN, Serhat KOCAKAY, A Cross-Age Study on the 

Understanding of Heat and Temperature (Eurasian J. Phys. Chem. Educ., 2010). 

[16] Alipasa Ayas, A cross-age study on the understanding of chemical solutions and 

their components1(International Education Journal, 2005). 

[17] Samo Fošnarič, Drago Slukan, Janez Virtič, Tehnika in tehnologija 6: Učbenik 

za 7. razred devetletne osnovne šole (Založba IZOTECH, Limbuš 2003). 



87 
 

[18] Samo Fošnarič, Drago Slukan, Janez Virtič, Tehnika in tehnologija 7: Učbenik 

za 7. razred devetletne osnovne šole (Založba IZOTECH, Limbuš 2003). 

[19] Samo Fošnarič, Drago Slukan, Janez Virtič, Tehnika in tehnologija 8: Učbenik 

za 8. razred devetletne osnovne šole (založba IZOTECH, Limbuš 2003). 

[20] Boris Aberšek in ostali, Tehnika 6 (DZS, Ljubljana 2004). 

[21] Boris Aberšek in ostali, Tehnika 7 (DZS, Ljubljana 2004). 

[22] Boris Aberšek in ostali, Tehnika 8 (DZS, Ljubljana 2004). 

[23] Boris Aberšek in ostali, Tehnika 6: Priročnik za učitelje (DZS, Ljubljana 2004). 

[24] Slavko Kocjančič in ostali, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: Učbenik za 6. 

razred devetletne osnove šole (Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2005). 

[25] Slavko Kocjančič in ostali, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: Učbenik za 7. 

razred devetletne osnove šole (Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2005). 

[26] Slavko Kocjančič in ostali, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: Učbenik za 8. 

razred devetletne osnove šole (Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2005). 

[27] Zdenko Puncer, Obdelava gradiv: LES (založba IZOTECH, Limbuš 2003). 

[28] Trdota [http://fs-server.uni-

mb.si/si/inst/itm/lm/GRADIVA_UC/Mehanski_preskusi/merjenje_trdote.html] 

[29] Standardi 

[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnum

ber=37740] 

[30] Trdota po Shoru [http://sl.wikipedia.org/wiki/Trdota_po_Shoru]. 

[31] Charpyjevo kladivo [http://www.twi.co.uk/content/jk71.html]. 

[32] Trdota po Brinellu 

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrinellHardness.svg?uselang=de]. 

[33] Trdota po Vickersu [http://www.ptb.de/en/org/5/51/512/vickers.htm]. 

[34] Trdota po Rockwellu [http://www.gordonengland.co.uk/hardness/rockwell.htm]. 

[35] Poissonovo število [http://sl.wikipedia.org/wiki/Poissonovo_%C5%A1tevilo]. 

[36] Natezna naprava [http://iskraemeco-lab.si/show/natezni-preskus-polimerov]. 

[37] Upogib [http://www.lecad.fs.uni-lj.si/vaje/resitve/8.3/index.html]. 

[38] Vzvoj [http://sl.wikipedia.org/wiki/Vzvoj_(mehanika)]. 

[39] Konstruiranje [http://sl.wikipedia.org/wiki/Konstruiranje]. 

[40] Tednost [http://en.wikipedia.org/wiki/Strength_of_materials]. 

[41] Lastnosti lesa [http://les.bf.uni-

lj.si/uploads/media/09_Mehanske_lastnosti_lesa.pdf] 



88 
 



89 
 

10 STVARNO KAZALO 
 

 

A 

Anketni vprašalnik · 37 

B 

Böhlerjevo kladivo · 20 
Brinellu · 15 

C 

Charpyjevo kladivo · 29 
Charpyju · 29 

Č 

Časovni preizkus · 9 

D 

Delno razumevanje · 38 
Delno razumevanje z zmotami · 38 
delovni proces · 35 

G 

Glasno razumevanje · 38 

H 

hitrost · 21 

I 

izbirnii predmet · 52 

K 

končni izdelek · 35 

M 

maksimalni raztezek · 21 
MEHANSKO TEHNOLOŠKE · 4 
meja elastičnosti · 21 
meja plastičnosti · 21 
meja proporcionalnosti · 21 
modul elastičnosti · 21 
Mohs-ova skala · 14 

N 

nateg · 20 
natezna trdnost · 21 
Ni razumevanja · 38 

O 

obiskovanjem · 52 

P 

pisalna miza · 36 
Poissonovo število · 21 
Poldijevo kladivo · 20 
Predstavitev vprašanj · 37 
preizkušanec · 14 

R 

raziskovalna vprašanja · 81 
razteznostni koeficient · 21 
razumevanje pojmov · 37 
rezultat preizkušanja · 21 
Rockwellu · 17 

S 

Shoreu · 18 
sila · 5 
silo · 14 
spol · 59, 65, 68 
spol učencev · 37 
spola · 58 
strig · 20 



90 
 

Š 

šolskega uspeha · 64 

T 

Tehnika in tehnologija · I 
teles · 20 
Temperaturni preizkus · 9 
tlak · 20 
torzijo · 20 
trdnost · I 
Trdnost · 20 
trdota · I 
Trdota · 14 

U 

učenci · 37 
upogib · 20 

V 

Vickersu · 16 
vzvoj · 20 

Z 

zlomna trdnost · 21 
Zmotno razumevanje · 38 

Ž 

žičnik · 36 
žlica · 36 

 
 



I 
 

11 PRILOGE 
 

11.1 Anketni vprašalnik 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V 
OSNOVNI ŠOLI 

 
V okviru diplomske naloge Medgeneracijsko razumevanje pojmov trdota in 
trdnost bom v  6., 7. in 8. razredu osnovne šole analiziral pojme trdota, trdnost in 
konstrukcija. Vaša izpolnjena anketa mi bo v veliko pomoč, saj bom na osnovi 
odgovorov ovrednotil razumevanje pojmov, ki jih srečujete pri pouku TiT. Vaši 
odgovori bodo uporabljeni anonimno in mi bodo služili izključno za izdelavo dela.  
 
Splošni podatki udeleženca št.:__________ 

1. Spol (obkroži):      moški                ženski 

2. Razred (obkroži):    6.        7.        8. 

3. Učni uspeh:_____________ 

4. Obiskujem/sem obiskoval izbirni predmet, ki se izvaja v okviru TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE (obkroži): DA     NE 

 
Anketna vprašanja: 

1. Pri zabijanju žebljev v les smo uporabili dve različni vrsti lesa, smreko in bukev. 
Pri smreki se je žebelj zabijal bistveno lažje/globlje kot pri bukvi. Zakaj? 

A. Ker je bukev bolj trdna. 

B. Ker je smreka bolj trda. 

C. Ker je bukev bolj trda. 

D. Ker je smreka bolj trdna. 

E. Drugo:___________________________ 

 
2. Delavniški pult v delavnici je bil narejen iz lesa. Čez nekaj časa smo opazili 

veliko poškodb na površini, zato smo se odločili mize prevleči s kovinsko 
prevleko. Že nekaj časa opažamo, da mize niso več poškodovane, ker: 

A. je kovina bolj trdna. 
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B. je les mehkejši od kovine. 

C. kovinska prevleka ščiti pred praskami. 

D. na leseni podlagi lahko žagamo, na kovini ne, ker uničimo rezilno 

orodje. 

E. Drugo:___________________________ 

 
 

3. Pri izdelavi izdelkov smo morali upogibati obdelovance. Aluminij smo lahko 
upogibali kar z rokami, medtem ko smo za upogibanje jekla uporabili primež in 
kladivo, ker  

A. ima jeklo večjo trdnost. 

B. je aluminij  mehkejši. 

C. sta oba obdelovanca enako trdna, vendar ima aluminij manjšo gostoto 

(je lažji). 

D. ima aluminij manjšo trdoto in se lažje upogiba. 

E. Drugo:_____________________________ 

 
4. Preden vrtamo luknje v material, moramo prej s točkalom označiti središče 

lukenj. S točkalom hočemo narediti enako veliki središči izvrtin za vrtanje na 
kovini in umetni snovi. Zato bomo  

A. na kovini uporabili manjšo silo. 

B. na umetni snovi uporabili večjo silo. 

C. lahko z enako silo zarisali/označili središče. 

D. na kovini uporabili večjo silo. 

E. Drugo:______________________________ 

 
5. Za vrtanje večjih lukenj v les uporabljamo ročne svedre z ročajem. Uporabili 

smo sveder s plastičnim ročajem in sveder z lesenim ročajem. Plastični ročaj 
svedra se nam je zvil, leseni ročaj pa je ostal nespremenjen, ker 

A. je bolj trdna  plastika. 
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B. je les trdnejši. 

C. sta oba enako trdna. 

D. je plastika manj trdna. 

E. Drugo:_________________________ 

 
 

6. Navedi, kje  pri konstrukciji je zelo pomembna trdnost in kdaj trdota. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Kaj vam predstavljajo pojmi trdota, trdnost in konstrukcija? 

Trdota....................................................................... 
Trdnost....................................................................... 
Konstrukcija.............................................................. 
 
 

8. Navedenih je nekaj vsakdanjih primerov, kjer sta trdnost in trdota zelo 
pomembna. Dopolni in vpiši pravilne komponente za določeno lastnost. 

Izdelek:                                                  Trdnost                                         Trdota 
betonski steber                                  .....................                                 ..................... 
kartonska škatla za čevlje                 .....................                                ..................... 
pisalna miza                                      ......................                                ..................... 
goba za brisanje table                       .....................                                ...................... 
zobna pasta                                       .....................                                 ..................... 
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11.2 Tehniška dokumentacija za DU1 

11.2.1 Delavniška risba 

 

11.2.2 Sestavna risba  
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11.2.3 Tehnološki list 
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Tehnološki list 
Učenec: Jure______ 
Ime izdelka: Didaktično učilo za preizkušanje trdote in upogibne trdnosti. 
 
Poz. Kos.  Delovna 

operacija 
Orodja, stroji, 
naprave 

Gradivo  Varstvo pri delu 

1 1 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla železo delovna halja 
1 1 rezanje kotni brusilnik železo delovna halja, 

zaščitna očala 
1 1 brušenje brusilni stroj žlezo delovna halja, 

zaščitna očala 
2 1 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla železo delovna halja 
2 1 rezanje kotni brusilnik železo delovna halja, 

zaščitna očala 
2 1 vrtanje vrtalni stroj železo delovna halja, 

zaščitna očala 
2 1 brušenje brusilni stroj žlezo delovna halja, 

zaščitna očala 
4 1 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla železo delovna halja 
4 1 rezanje kotni brusilnik železo delovna halja, 

zaščitna očala 
4 1 vrtanje vrtalni stroj železo delovna halja, 

zaščitna očala 
4 1 brušenje brusilni stroj žlezo delovna halja, 

zaščitna očala 
5 1 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla železo delovna halja 
5 1 rezanje kotni brusilnik železo delovna halja, 

zaščitna očala,  
5 1 vrtanje vrtalni stroj železo delovna halja, 

zaščitna očala 
5 1 brušenje brusilni stroj žlezo delovna halja, 

zaščitna očala 
6 4 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla železo delovna halja 
6 4 rezanje kotni brusilnik železo delovna halja, 

zaščitna očala 
6 4 vrtanje vrtalni stroj železo delovna halja, 

zaščitna očala 
6 4 brušenje brusilni stroj žlezo delovna halja, 

zaščitna očala 
7 1 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla železo delovna halja 
7 1 rezanje kotni brusilnik železo delovna halja, 

zaščitna očala 
7 1 vrtanje vrtalni stroj železo delovna halja, 

zaščitna očala 
7 1 brušenje brusilni stroj žlezo delovna halja, 

zaščitna očala 
8 2 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla železo delovna halja 
8 2 rezanje kotni brusilnik železo delovna halja, 

zaščitna očala 
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8 2 vrtanje vrtalni stroj železo delovna halja, 
zaščitna očala 

8 2 brušenje brusilni stroj žlezo delovna halja, 
zaščitna očala 

  varjenje varilni aparat, primež elektrode delovna halja, 
zaščitna očala, 
rokavice 

  barvanje čopič, lonec barva delovna halja, 
zaščitna očala 

  preskušanje uteži 2kg in 4kg les delovna halja 
 
 

11.3 Tehniška dokumentacija DU2 
 

11.3.1 Delavniška risba 
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11.3.2 Sestavna risba 
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11.3.3 Tehnološki list 
 

Tehnološki list 
Učenec: Jure______ 
Ime izdelka: Didaktično učilo za preizkušanje upogibne trdnosti. 
 
Poz. Kos.  Delovna Orodja, stroji, Gradivo  Varstvo pri delu 
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operacija naprave 
1 1 prenos mer ravnilo, zarisovalna 

igla 
les delovna halja 

1 1 žaganje tračna žaga les delovna halja, 
zaščitna očala 

1 1 brušenje brusilni papir les delovna halja, 
zaščitna očala 

2 2 prenos mer ravnilo, zarisovalna 
igla 

les delovna halja 

2 2 žaganje tračna žaga les delovna halja, 
zaščitna očala 

2 2 brušenje brusilni papir les delovna halja, 
zaščitna očala 

5 3 prenos mer ravnilo, zarisovalna 
igla 

les delovna halja 

5 3 žaganje tračna žaga les delovna halja, 
zaščitna očala 

5 3 brušenje brusilni papir les delovna halja, 
zaščitna očala 

  lepljenje čopič,  lopatica lepilo delovna halja, 
  mozničenje Primež, kladivo moznik delovna halja, 
  preskušanje utež 250g in 400g  preskušanec delovna halja, 
 
 
 

11.4 Tehnična dokumentacija DU3 
 

11.4.1 Delavniška risba 
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11.4.2 Sestavna risba 
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11.4.3 Tehnološki list  
 

Tehnološki list 
Učenec: Jure______ 
Ime izdelka: Didaktično učilo za preizkušanje trdote. 
 
Poz. Kos.  Delovna 

operacija 
Orodja, stroji, 
naprave 

Gradivo  Varstvo pri delu 
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2 1 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla les delovna halja 
2 1 žaganje tračna žaga les delovna halja, 

zaščitna očala 
2 1 brušenje brusilni papir les delovna halja, 

zaščitna očala 
3 2 prenos mer ravnilo, zarisovalna igla les delovna halja 
3 2 žaganje tračna žaga les delovna halja, 

zaščitna očala 
3 2 brušenje brusilni papir les delovna halja, 

zaščitna očala 
  lepljenje čopič,  lopatica lepilo delovna halja, 
  vijačenje izvijač, vijak delovna halja, 
  preskušanje točkalo  delovna halja, 
 
 
 

11.5 Delovna naloga (DU1) 
 

Delovna naloga 
(za učence 6. razreda) 

 
S pomočjo učila, ki je na slikah določi upogibno trdnost in trdoto naslednjih lesnih 
polizdelkov (smreka, hrast in lipa). Polizdelki morajo biti enakih oblik!  
 
 

                      
 
 
 

Naloga 1. Polizdelke ustavi v učilo in odčitaj globino vtisa. Pri tem za vse tri 
primere uporabi enako utež, ki bo povzročila vtis topega dela učila v polizdelek. 

a) Katra ugotovitev je pravilna: 
 

1. Smreka je naj trša. 
2. Hrast je naj trši,  
3. Lipa je naj trša. 

 
 

b) Kater les je naj mehkejši (odgovor utemelji)? 
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Naloga 2. Preveri kakšna je upogibna trdnost izbranih polizdelkov. Ponovno 
uporabi takšno utež, da bo povzročila upogib polizdelka. Izmeri globino upogiba 
in odgovori na vprašanja. 
a) Kateri las je bolj trden: 

1. Smreka, 
2. Hrast, 
3. Lipa. 

 
b) Kateri les se je naj bolj upognil? 

  
 

 

 

11.6 Delovna naloga (DU2) 
 

DELOVNA NALOGA 
 
S pomočjo tehnične dokumentacije izdelajte izdelek za preskušanje trdote, ki je na 
spodnji sliki. Izdelek bomo kasneje uporabili pri obravnavi snovi. 
 

 
 
Naloga: V tehnični delavnici je potrebno poiskati vse vrste letvic, ki so debeline 10 mm. 
Najprej jih je potrebno poimenovati in nato s pomočjo meritev določiti trdoto materiala. 
Nato lahko še naredimo meritve letvic, ki so priložene v škatlo TiT. Meritve lesa lahko 
medsebojno preverimo. 
 
 
Ugotovitve:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
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11.7 Učni list  
 
 
 

Učni list (trdota in trdnost) 
 

Naloga 1.  
Oglej si sliki in odgovori ali je pri izdelku bolj pomembna njegova trdnost ali 
trdota. Odgovore zapiši v tabelo in utemelji svoji odločitev. 
 
IZDELEK ODGOVOR 
a. 
 
 

 

b. 

       

 

 

 

Naloga 2.  Spodaj so našteti izdelki iz lesa in papirja. Na črte zapiši kaj daje izdelku 
trdnost in kaj trdoto. 
 

a.  Škatla za čevlje ___________________________________________ 
b. Leseno ravnilo ____________________________________________ 
c. Voščilnica ________________________________________________ 
d. Lesen stol ________________________________________________ 
e. Pisalna miza ______________________________________________ 

 
 

Naloga 3. Zapiši, kaj vpliva na trdoto lesa. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 

Naloga 4. Pri pouku smo izvedli poizkus natezne trdnosti pisarniškega in 
časopisnega papirja. Obkroži pravilen odgovor. 

 
a. Večjo natezno trdnost ima časopisni papir. 
b. Večjo natezno trdnost ima pisarniški papir. 
c. Oba imata enako natezno trdnost. 

 
 

Naloga 5. Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši na črte! 
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a. Zakaj je izdelek iz lepa primernejši za izdelavo poličke v primerjavi s 
papirjem?_____________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

b. Zakaj imamo na kolesu blazinjen 
sedež?________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________. 

c. Zakaj je za izdelavo škatle bolj primerna lepenka, kot pa pisarniški 
papir?________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_. 

d. V kateri les lažje zabijemo žebelj? V smreko ali 
hrast._________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________. 
 
 

Naloga 6. Obkroži orodja, ki bi jih uporabil pri preizkusu preizkušanja trdote lesa. 
 

a. Izvijač 
b. Kladivo 
c. Točkalo 
d. Klešče 
e. Žaga 
f. Primež 
g. Zarisovalna igla 

  Zapiši kaj je značilno za orodja, ki si jih obkrožil. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 
 

 


