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POVZETEK 
 

Namen diplomskega dela je modeliranje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost študentov pri uvodnem 

programiranju. Ugotoviti želimo, kateri dejavniki vplivajo na uspešno opravljen predmet iz uvodnega 

programiranja. Analizirali smo tudi tri naloge, ki vsebujejo koncepte, za katere menimo, da so težavni za 

programerje začetnike in ugotavljali na kakšen način se študenti pri teh nalogah motijo. 

 

V teoretičnem delu smo na podlagi izbrane literature opredelili dejavnike, ki vplivajo na uspešnost pri 

programerjih začetnikih. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo o dejavnikih, ki vplivajo na uspeh pri 

opravljanju izpita iz programiranja. K sodelovanju smo povabili študente Univerze v Ljubljani, ki 

poslušajo predmete iz uvodnega programiranja. Z vprašalnikom smo pridobili podatke o srednji šoli, 

uspešnosti na maturi, učnem stilu, predznanju programiranja, obiskovanju in sodelovanju na predavanjih 

ter vajah, oceni predmeta iz uvodnega programiranja, številu poskusov potrebnih za opravljen predmet... 

Analizirali smo tudi način reševanja treh omenjenih nalog. Naloge smo dodali vprašalniku. Za 

modeliranje podatkov smo uporabili odločitvena drevesa. Interpretirali smo jih s ciljem, da bi izboljšali 

didaktični pristop pri uvodnem programiranju. Odločitveni modeli nakazujejo, da za študente, ki so 

sodelovali v raziskavi velja, da na njihov uspeh pri programiranju najbolj vpliva uspešnost na maturi (ali 

je študent opravljal splošno ali poklicno maturo in koliko točk je dosegel). 

 

Ključne besede: uvodno programiranje, strojno učenje, odločitvena drevesa, modeliranje študentov 

  



 
 

ABSTRACT 
 
 
The aim of the diploma thesis is modeling the factors that influence the performance of students in 

introductory programming. We wanted to determine what factors influence the successful passing of the 

exam from the introductory programming. We also analyzed three programming tasks, which reflect 

concepts that we think are difficult for novice programmers and identified how students in these tasks 

make mistakes. 

  

In the theoretical part, we identified factors that affect the performance of the novice programmers on the 

basis of selected literature. In the empirical part, we conducted a research among students on the factors 

that influence the success in passing an exam in programming. We invited students from University of 

Ljubljana, who take the introductory programming courses. With the questionnaire we collected data on 

high school, success in graduating from high school, learning style, prior knowledge of programming, 

attendance and participation in lectures and tutorials, assessment of the introductory programming course, 

the number of attempts needed to pass the subject ... We also analyzed the way of solving three tasks 

mentioned above. The tasks were added to the questionnaire. For the data modeling, we used decision tree 

analysis. We interpreted them with a view to improve the didactic approach to introductory programming. 

Decision models suggest that the students’ success in programming is mostly influenced by the success of 

graduating from high school - whether the student carried out general or vocational matura and how many 

points the student scored. 
 

Keywords: introductory programming course, machine learning, decision trees, modeling the students  
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1. UVOD 

Programiranje je povezano z različnimi področji tehnologije, katerih osnove se na fakultetah uči veliko 

študentov. Žal se jih večina šele takrat prvič sreča s programiranjem.  

Učenje programiranja ni tako enostavno kot se sprva zdi. Raziskava, ki sta jo izvedla Dehnadi in Bornat 

(2006) kaže, da kar 30%-60% študentov prvega izpita iz uvodnega programiranja ne izdela. Študenti na 

splošno doživljajo uvodno programiranje kot težavno. Za učinkovito proučevanje in učenje je te težave 

potrebno preučevati. 

Računalniki so brez programov in programerjev, ki skrbijo za njihov razvoj, precej neuporabni. Zakaj bi 

potem študente poučevali o računalnikih, če niso zmožni narediti niti najpreprostejšega programa? 

Namen diplomske nalogeje raziskati in ugotoviti kaj najbolj vpliva na uspešno opravljen predmet iz 

uvodnega programiranja. Rezultati raziskave bodo koristni tako učiteljem pri obravnavi učne snovi kot 

študentom pri študiju.  

 

1.1 Pregled vsebin 

V prvem delu diplomske naloge podajamo pregled strokovne literature odejavnikih, ki vplivajo na 

uspešnost študentov pri uvodnem programiranju. Bolj podrobno bomo opisali sposobnost, kognitivne 

dejavnike in težavnost programiranja. 

 

V drugem delu bomo predstavili analiziranje podatkov s strojnim učenjem. Povzeli bomo nekaj 

opredelitev o strojnem učenju. Izpostavili bomo odločitvena drevesa, s katerimi bomo kasneje modelirali 

zbrane podatke. Predstavili bomo tudi program WEKA in delo z njim.  

 

Sledi opis empirične raziskave, s katero bomo skušali ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na 

uspešnost programerjev začetnikov. Raziskavaje potekala preko spletnega vprašalnika. Podani bodo 

namen, raziskovalna vprašanja in postopek zbiranja podatkov. Interpretirali bomo tudi rezultate izvedene 

raziskave. 
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2. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USPEŠNOST PRI 

PROGRAMERJIH ZAČETNIKIH 

 
Jenkins navaja, da obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na težavnost pridobivanja programerskih spretnosti. 

To so sposobnost, kognitivni dejavniki (učni stili in motivacija) in težavnost programiranja (Jenkins, 

2002). 

 

2.1 Sposobnost 

 
Jenkins pravi, da programiranje samo po sebi ni težko. Ključen problem vidi v tem, da nekateri študenti 

za programiranje preprosto nimajo sposobnosti. Številne raziskave kot ključni veščini za uspešnost pri 

programiranju največkrat izpostavljajo metode za reševanje problemov in znanje matematike (Jenkins, 

2002). 

 

Kaplan-Moss pravi, da za programiranje učenci ne potrebujejo talenta, ampak morajo samo sistematično 

razvijati več veščin, ki se jih lahko naučijo. Kodiranje je samo eno od znanj, ki so potrebna za uspešno 

programiranje. Potrebno je znati še oblikovati, komunicirati, pisati in razhroščevati (Kaplan-Moss, 2015). 

 

Rezultati raziskave, ki jo je izvedla Donna Teague o tem, kako z neo-piagetovo teorijo razložiti kako se 

programerji začetniki učijo programirati, kažejo, da se programerska sposobnost izboljša, če se poveča 

sposobnost abstraktnega razmišljanja o programski kodi (Teague, 2014). 

 

Obstaja več študij, ki namigujejo na povezavo med znanjem programiranja in znanjem matematike. Način 

razmišljanja pri programiranju včasih povezujemo z analitičnim, logičnim mišljenjem, ki je prisotno pri 

reševanju matematičnih problemov (Manilla, 2009). 

 

Najdemo pa tudi študije, ki pravijo, da taka povezava ne obstaja. Če torej ni mogoče izmeriti sposobnosti 

programiranja na priročen način in če je mogoče da sposobnost za programiranje sploh ne obstaja, se 

moramo osredotočiti na bolj kognitivne poglede učnega procesa pri uvodnem programiranju (Jenkins, 

2002). 
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2.2 Kognitivni dejavniki 

 
2.2.1 Učni stil 

Študenti se učijo na različne načine. Nekateri se učijo sami, drugi rajeuporabljajo dinamični način in se 

največ naučijo iz diskusije z vrstniki. Naloga vsakega profesorja je, da vsakemu študentu zagotovi 

individualno primeren pristop k učenju. Najbolj znana klasifikacija učnih stilov razdeli učenje na 

»globoko« in »površinsko« učenje.  Pri globokem učenju se koncentriramo na razumevanje teme, medtem 

ko je pri površinskem učenju poudarek na pomnjenju. Klasifikacija se zdi primerna za bazične predmete, 

kot sta matematika, slovenščina in naravoslovni predmeti (npr. fizika in kemija). Pri učenju zgodovine je 

potrebno površinsko znanje za pomnjenje letnic ter globoko znanje za analizo in razumevanje. Najprej 

uporabimo površinski pristop, nato pa se razvije globoko učenje. Pri programiranju je drugače. 

Programiranje je predmet, ki zahteva kombinacijo znanj in spretnosti. Najboljša strategija za učenje leži 

med obema ekstrema. Površinsko učenje je uporabno za pomnjenje sintakse, elementi globokega učenja 

pa so potrebni za pravo usposobljenost programiranja. Učna stila morata biti uporabljena sočasno. Ni 

namreč smiselno, da bi si najprej zapomnili vsa pravila sintakse nekega programerskega jezika, in jih šele 

nato uporabili (Jenskins, 2002). 

 

Lahtineniva, Ala-Mutka in Jarvin (2005) so izvedli raziskavo med profesorji in študenti različnih fakultet, 

ki kaže, da imajo študenti raje samostojno učenje, kot predavanja. Prav tako naloge raje delajo sami, kot 

pri laboratorijskih vajah in seminarjih. Za razliko od študentov,se profesorjem zdi učenje na 

laboratorijskih vajah v majhnih skupinah najbolj učinkovito (Lahtinen, Ala-Mutka in Jarvinen, 2005). 

 

2.2.2 Motivacija 

 
Študenti pristopijo k programiranju z različnimi motivi. Nekatere programiranje preprosto zanima 

(notranja motivacija), nekateri vidijo predmet kot korak bližje donosni karieri (zunanja motivacija), drugi 

pa, ker bi radi ugajali svojim staršem (socialna motivacija). Tip motivacije je odločilen pri uspehu. 

Študenti, ki imajo težave s programiranjem imajo bolj verjetno zunanjo motivacijo, kot tisti, ki blestijo v 

programiranju. Dokazano je bilo tudi, da študenti na splošno ohranjajo določen tip motivacije skozi 

celoten čas učenja predmeta, tudi če pride do negativnih dejavnikov, kot je strah pred neuspehom. 

Študenti, ki se učijo programirati so motivirani za uspeh. Privaditi se morajo na nov, še nepoznan način 

učenja. Kar mora profesor pri poučevanju upoštevati. Ali morda težava leži v predmetu? (Jenkins, 2002) 
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2.3 Težavnost programiranja 

 
Programiranje je zahtevno. Dober programer mora imeti veliko veščin in izkušenj. Nekatere veščine 

zahtevajo manjšo ustreznost glede na nastanek programske kode. Kot je bilo že omenjeno, so nekatere 

zahtevane veščine očitne: metode za reševanje problemov in razumevanje matematičnega ozadja 

problemov, ki jih študent rešuje. Programer mora znati učinkovito uporabljati računalnik in oblikovati 

programsko kodo, ki ustvarja pričakovane rezultate. Izkušeni programerji se izurijo skozi proces 

programiranja in potrebe prakse. Druge pomembne veščine so učinkovitost, iskanje in popravljanje napak 

z učinkovito uporabo prevajalnika in razhroščevalnika. To so aktivnosti, ki jih študentje vadijo pri 

uvodnih predmetih in tečajih programiranja. Na drugi strani pa imamo manj očitne veščine, ki jih lahko 

opredelimo kot »socialne veščine«. Programiranje se običajno poučuje kot temeljni predmet na začetku 

študijskega programa. To je težak čas za mnogo študentov zaradi študija in prilagajanja na samostojno 

življenje. V tem času, se spoznavajo s temeljnimi koncepti pri uvodnem programiranju, ki bodo služili kot 

osnova pri nadaljnjem učenju. Slaba podlaga pomeni težave pri nadaljnjem študiju in nadgrajevanju 

stopnje zahtevnosti izobraževanja (Jenkins, 2002). 

 

2.3.1 Težavni koncepti 

Osnovne koncepte programske kode lahko razdelimo na: 

- spremenljivke 

- zanke,  

- rekurzije,  

- tabele, 

- kazalce in reference,  

- delo z datotekami,  

- strukturirane podatkovne tipe,  

- abstraktne podatkovne tipe,  

- odpravljanje napak in 

- uporabo knjižnic programskega jezika. 

 

Rezultati raziskave »A StudyoftheDifficultiesof Novice Programmers«, ki so jo izvedli Lahtineniva, Ala-

Mutka in Jarvinen leta 2005, kažejo, da so za študente najtežji koncepti: 

- rekurzije,  

- kazalcev in referenc,  
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- abstraktnih podatkovnih tipov,  

- odpravljanja napak in 

- uporabe knjižnic programskega jezika. 

 

Najtežji koncepti so tisti, ki zahtevajo razumevanje celote programa, kot samo podrobnosti. Odpravljanje 

napak zahteva celotno razumevanje programa. Uporaba knjižnic programskega jezika zahteva samostojno 

iskanje informacij, kar je za začetnike lahko težavno. Rekurzije, kazalci, reference in abstraktni 

podatkovni tipi so abstraktni koncepti, kognitivno kompleksni za razumevanje. Ne moremo jih primerjati 

z nobenim pojavom, s katerim so se soočali do sedaj. Največja težava programerjev začetnikov ni 

razumevanje osnovnih konceptov, ampak njihova uporaba (Lahtinen, Ala-Mutka in Jarvinen, 2005). 

 

Poleg abstraktnih konceptov imajo študenti različne težave povezane s sestavo programa. In sicer: 

- načrtovanje programa, ki bo rešil določeno nalogo, 

- funkcionalnost programa (kar program dela je potrebno razdeliti na procedure in jih nato povezati 

v smiselno celoto), 

- iskanje napake v svojem programu, 

- uporaba razvojnega programskega okolja, 

- razumevanje programerskih struktur in 

- učenje sintakse. 

 

Rezultati raziskave »A StudyoftheDifficultiesof Novice Programmers« so pokazali, da študentom 

največje težave povzročajo:  

- načrtovanje programa, ki bo rešil določeno nalogo, 

- funkcionalnost programa in 

- iskanje napake v svojem programu. 

 

2.3.2 Več spretnosti 

 
Programsko znanje sestavljajo hierarhično urejene veščine. Študenti se najprej naučijo veščin na nižjem 

nivoju in nato napredujejo na višje nivoje. V primeru kodiranja (majhen del spretnosti programiranja) to 

pomeni, da se študenti najprej učijo osnove sintakse, nato pa postopoma nadaljujejo na semantiko, 

strukturo in stil (Jenskins, 2002). 
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Izkušeni programerji kodo ustrezno komentirajo že ob pisanju. Profesorji pogosto opažajo, da študenti 

začetniki najprej napišejo program brez zamikov in komentarjev, ki jih dodajo kasneje.To je neizogiben 

stranski učinek vrstnega reda, v katerem se študentje učijo programerske spretnosti. Učbeniki pogosto 

dajejo prevelik poudarek na učenje sintakse v podrobnosti, kar pa ni bistvo programiranja. Programiranje 

se namreč uči s praktičnim delom na računalniku in skozi primere v problemskih situacijah, ne iz knjig. 

(Jenkins, 2002) 

 

Rezultati raziskave »A StudyoftheDifficultiesof Novice Programmers« kažejo, da se študentom zdi 

samostojno programiranje bolj učinkovito, kot učenje iz knjig (Lahtinen, Ala-Mutka in Jarvinen, 2005). 

 

2.3.3 Programiranje – proces, ki poteka po fazah 

 

Pisanje programa zajema več ključnih faz. V prvem, najtežjem delu procesa, je potrebno  prevesti 

specifikacijo programa v pravilen in učinkovit algoritem, ki nato služi kot osnova za pisanje kode. Ko 

podamo pravilen algoritem, so ostali procesi povsem mehanski. Če se pri učenju programiranja 

osredotočimo na sintakso, to počnemo na račun kompleksnejših veščin, ki so za programiranje bolj 

pomembne (snovanje algoritmov). Še slabše je, če dobijo študenti vtis, da gre za dve ločeni zadevi. 

Sintakse ni smiselno poučevati, če študenti ne vedo kje in kako jo uporabljati. Profesorji se srečajo s 

študenti, ki uspešno sledijo predavanjem, pravilno razčlenijo in razumejo program, niso pa zmožni 

napisati svojega programa. Taki študenti niso osvojili vseh veščin programiranja. Znajo pisati kodo, ne 

znajo pa zasnovati algoritma (Jenskins, 2002). 

Rezultati raziskave »A StudyoftheDifficultiesof Novice Programmers« kažejo, da imajo razumevanje 

strukture, učenje sintakse, razumevanje kako načrtovati program, ki bo rešil določeno nalogo, in delitev 

funkcionalnosti v procedure med seboj močno pozitivno korelacijo. Študenti se lahko vsega naučijo 

enostavno, lahko pa jim povezovanje povzroča težave. Lahtinen, Ala-Mutka in Jarvinen, 2005). 

 

2.3.4 Izbira programskega jezika 

 

Nekateri raziskovalci menijo, da uspešnost uvodnega programiranja vpliva na izbiro programskega jezika 

(MerchanRubiano, 2015). 
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Namen predmeta uvodnega programiranje je študente naučiti kako programirati, ne pa posameznega 

programskega jezika (na primer programski jezik Java). Jenkins poudarja, da bi morali biti programski 

jeziki za učenje programiranja oblikovani v ta namen, vendar temu ni tako. (Jenkins, 2002). 

 

Programski jezik, ki naj bi bil primeren za učenje programerjev začetnikov, mora imeti lastnosti, ki 

omogočajo hitro navajanje na delo z računalnikom in hitro učenje programiranja. Te lastnosti so: 

- preprostost, 

- interaktivnost, 

- urejevalnik in  

- preproste, a močne vhodno-izhodne operacije (Kononenko, 1992). 

 

Programski jeziki, ki so namenjeni resni uporabi, niso primerni za programerje začetnike. Na primer, 

poglejmo uporabo notacije »or«. Programer začetnik, ki bo soočen z nalogo pogojnega stavka »če je 

odgovor da ali ne«  bi to zapisal (v C) kot:  

if (odgovor == 'da' || 'ne') 

Če preberemo sintaktično to sicer ima smisel, vendar je semantično čisto nesmiselno (Jenskins, 2002). 

 

2.3.4.1 Python kot prvi programski jezik 

 
Visoka stopnja abstrakcije in kompleksnost konceptov pri učenju uvodnega programiranja je za mnoge 

študente velika ovira, zato moramo biti pozorni pri izbiri programskega jezika (Nikula, Sajaniemi, Tedre 

in Wray, 2007). 

 

Donald E. Knuth (2005) je spremljal programske jezike zadnjih štirideset letih ugotovil, da ima vsako 

desetletje svoj priljubljen programski jezik. Čeprav ni napovedal najljubšega programskega jezika 

trenutnega desetletja je jezik Python močan kandidat. V primerjavi sedmih programskih jezikov (Prechelt, 

2000) so preučevali nekatere ključne vidike, vključno z dolžino programa, enostavnostjo programiranja, 

časom, ko se program izvaja, porabo pomnilnika in zanesljivostjo. Jezik Python se je izkazal za bolj 

učinkovitega v prej omenjenih vidikih v primerjavi s C, C++, Java, Perl, Rexx in Tcl. Program napisan v 

jeziku Python je imel najkrajšo dolžino in najkrajši tudi čas programiranja programa (Nikula, Sajaniemi,  

Tedre in Wray, 2007). 
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Jezik Python je ustvaril Guido van Rossum v poznih osemdesetih na Nizozemskem. Razvila ga je 

neprofitna organizacija Python Software Foundation kot odprtokodni projekt. Nasledil je programski 

jezik ABC (Gupta, 2002). 

 

Jezik Python je visokonivojski, splošnonamenski programski jezik, ki jw zmogljiv vendar hkrati preprost 

za učenje in uporabo. Podpira tako strukturirano kot objektivno usmerjeno programiranje. Programi v 

Pythonu so kratki in njihova sintaksa je enostavna. Obenem ta programski jezik omogoča hiter razvoj 

zmogljivih aplikacij. Uporablja se tudi kot skriptni jezik za spletne aplikacije (Nikula, Sajaniemi, Tedre in 

Wray, 2007). 

 

S Pythonom je programiranje bolj zabavno. Študente takoj pritegne, saj lahko začnejo s programiranjem 

programov, ki so zanimivi in funkcionalni. Preprostost sintakse jim omogoči, da napišejo celoten 

program, saj osnove programskega jezika Python pokrivajo minimalne koncepte, notacije in sintaktične 

podrobnosti. Študenti lahko spontano preizkušajo svoje ideje in pišejo lastne programe (Nikula, 

Sajaniemi,  Tedre in Wray, 2007). 

 

Visoko stopnjo neuspešnosti (25-50%) in zmanjšanje interesa za računalništvo so na mnogih univerzah 

rešili prav z uporabo jezika Python kot prvim programskim jezikom (Nikula, Sajaniemi, Tedre in Wray, 

2007). 

 

Raziskave so pokazale, da je za študente programski jezik Python boljša izbira od programskih jezikov 

Java, C in Delphi, saj je po njihovem mnenju lažji, jasnejši in zanimivejši (Nikula, Sajaniemi, Tedre in 

Wray, 2007). 

 

2.3.5 Specialni/posebni didaktični pristopi za poučevanje programiranja 

 
Programiranje je za mnoge študente, ki obiskujejo uvodno programiranje, nov predmet. Posebnost 

programiranja je intenzivno reševanje problemov. Za to potrebujemo znatno količino truda na več 

področjih, rezultat pa je navadno zelo skromen. Prav tako za programiranje potrebujemo vztrajnost in 

natančnost. Programer začetnik potrebuje veliko večjo mero natančnosti, saj je že zaradi ene same napake 

program lahko popolnoma neuporaben (Jenskins, 2002). 

 

Študenti se pri drugih predmetih učijo teme, s katerimi so bili že seznanjeni in se jih učijo že nekaj let. 

Navajeni so na njihove standardizirane učne oblike. Programiranje pa zahteva specifične učne pristope in 
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način razmišljanja, ki je študentom neznan in radikalno drugačen od pristopov s katerimi učitelji 

poučujejo druge predmete. Morda niso potrebne študijske veščine, ampak veščine s katerimi lahko 

obvladujemo to radikalno razliko v učnem pristopu. Slednje pa najdemo le v nekaj programskih učnih 

načrtih (Jenskins, 2002). 

 

2.3.6 Zmanjšan interes 

 
Za nekatere študente je učenje programiranja dolgočasno. Predavanja o podrobnostih sintakse jim nikoli 

ne bodo posebej navdihujoča, vaje, ki vključujejo matematične izraze in statistiko prav tako ne preveč 

zanimiva. Programiranje pa je vseeno lahko prijetno in kreativno. Študenti bolj uživajo v programiranju in 

se iz predmeta več naučijo, če delajo naloge, ki so jim zanimive (Jenkins, 2002). 

 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo študenti pogosto različno predznanje o programiranju. To oteži delo 

profesorjem, saj je težko zasnovati poučevanje, ki bo zanimivo in v izziv vsem študentom (Lahtinen, Ala-

Mutka in Jarvinen, 2005). 

 

2.3.7 Predsodki in javna podoba programiranja 

 
Programiranje slovi po težavnosti. Tak pogled na nove študente prenesejo njihovi predhodniki. To je tudi 

eden izmed razlogov za nastanek učenih težav. Če študenti pristopijo k učenju z negativno podobo o 

predmetu in s prepričanjem v njegovo zahtevnost, potem težko pričakujemo, da bodo posebej motivirani. 

Zmanjšana motivacija posledično otežuje študij (Jenkins, 2002). 

 

2.3.8 Dinamika učenja 

 
Na fakulteti se študenti programiranja učijo v nekem časovnem okvirju. Na neki točki se bo predmet 

končal in tako bodo študenti, ki bodo uspešno opravili predmet, »zmožni programirati«. To pomeni, da si 

študenti tempa učenja ne narekujejo sami. Ker pa so si študenti med seboj različni, je različen tudi njihov 

učni tempo. Nekateri študenti imajo težave že pri osvajanju osnovnih konceptov in posledično niso 

zmožni slediti nadaljnjim predavanjem. Takšni študenti bodo hitro prišli do zaključka, da programiranja 

niso zmožni (Jenskins, 2002). 
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Tempo predavanj je prilagojen potrebam ocenjevanja. Taka shema je seveda ustrezna za veliko 

predmetov, vendar ni primerna za učenje spretnosti kot je programiranje (Jenkins, 2002). 

 

2.4 Povzetek 

 
Učenje programiranja je zahtevno, vendar je gotovo bolj obvladljivo, kot se nam zdi na začetku. Kaj 

lahko spremenimo (Jenskins, 2002): 

- Učenje programiranja naj se ne začne pred drugim študijskim letom, 

- izbira programskega jezika naj sledi pedagoškim načelom in ne trenutni priljubljenosti, 

- programiranjenaj učijo pedagogi z znanjem programiranja in ne programerji, 

- predmet iz uvodnega programiranja naj bo zasnovan tako, da bo omogočal učenje študentom vseh 

učnih stilov in 

- predmet iz uvodnega programiranja naj ne bo številčno ocenjen (to lahko zmanjša pritisk na 

študente). 

  



11 
 

3. ANALIZA PODATKOV S STROJNIM UČENJEM 

 
Strojno učenje (angl. machinelearning) je veja umetne inteligence in pomeni pridobivanje znanja na 

podlagi izkušenj. Uporablja se za analizo podatkov in odkrivanje zakonitosti v podatkovnih bazah 

(podatkovno rudarjenje -angl. data mining), za učenje planiranja, igranje iger, klasifikacijo testov, 

razpoznavanje govora, pisave, slik...  (Kononenko, 2005). 

 

Najbolj raziskano je strojno učenje iz primerov ali induktivno učenje. Najpogosteje uporabljamo atributno 

predstavitev učnih primerov, ki jih opišemo z atributi in razredi. Atribut je spremenljivka, ki je lahko 

diskretna ali zvezna, razred pa opisuje kako to spremenljivko obravnavamo ali kakšno odločitev zanjo 

sprejmemo. Domena je množica vseh vrednosti, ki jih nek atribut lahko zavzame. 

 

Kononenko navaja, da lahko strojno učenje opredelimo na dva načina, kot: 

- opisovanje ali modeliranje podatkov in 

- sprotno (inkrementalno) učenje.  

 

Učenje kot modeliranje podatkov lahko predstavimo z vhodom in izhodom, pri čemer vhod predstavlja 

množico podatkov (atributov) ter predznanje, izhod pa so podatki (model, hipoteza, teorija), ki opisujejo 

in pojasnjujejo predznanje, kot kaže slika 1.  

 

 

Slika1: Modeliranje podatkov s strojnim učenjem 

 

Princip sprotnega učenja je podoben kot pri modeliranju podatkov le, da sprotni algoritem poskuša 

poiskati najmanjšo spremembo trenutne teorije, tako da bo ustrezal vsem podatkom.Čepravbi pričakovali, 

da se bo sprotno učenje približevalo neki optimalni teoriji, tega učni algoritem nikoli ne ve, saj je lahko 

vsak naslednji podatek popolnoma v nasprotju s trenutno teorijo (Kononenko, 2005). 
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Slika 2: Sprotno učenje 

 

Strojno učenje lahko glede na nadzor delimo v tri veje in sicer: 

- nenadzorovano učenje, 

- nadzorovano učenjein 

- spodbujeno učenje. 

 

3.1 Nadzorovano učenje 

Pri nadzorovanem učenju (angl. supervisedlearning) imamo podane primere, kjer poznamo atribute in 

razrede, na katerih naredimo napoved (Mohri, Rostamizadeh in Talwalkar, 2012). 

 

Primera nadzorovanega učenja sta klasifikacija in regresija, pod kateri spadajo metode kot so odločitvena 

drevesa in pravila, Bayesov klasifikator, klasifikator najbližji sosedi in diskriminantne funkcije. V 

diplomskem delu smo uporabili odločitvena drevesa. 

 

3.1.1 Odločitveno drevo 

Odločitveno drevo (angl. decisiontree) je diagram podoben drevesni strukturi, kjer vsako notranje 

vozlišče ustreza atributom, vsaka veja predstavlja podmnožico vrednosti atributov, listi pa ustrezajo  

razredom. Prikazan je na sliki 3. Najvišje vozlišče predstavlja koren drevesa.  Pot v drevesu od korena do 

lista ustreza enemu odločitvenemu pravilu. Če ima vsako notranje vozlišče natanko dva naslednika, 

pravimo, da je drevo binarno. Vsako odločitveno drevo lahko pretvorimo v binarno. Za gradnjo 

odločitvenega drevesa je ključnega pomena izbira najboljšega atributa. Za izbiro le-tega se najpogosteje 

uporabljajo mere kot so informacijski prispevek, razmerje informacijskega prispevka, Gini-indeks in 

ReliefF (Han, Kamber in Pei, 2011; Kononenko, 2005). 
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 Slika 3: Odločitveno drevo 

 

Odločitveno drevo je zelo priljubljen model, ki se uporablja tako za klasifikacijo kot tudi za 

napovedovanje. Je struktura, ki z uporabo preprostih odločitvenih pravil razdeli velike množice podatkov 

v zaporedoma manjše podmnožice podatkov. Prav tako je ogrodje za odkrivanje povezav med velikim 

številom podatkov. Zaradi hkratne uporabe preiskovanja in modeliranja, se odločitveno drevo uporablja 

kot prvi korak v procesu modeliranja ter za vpogled in iskanje morebitnih interakcij med lastnostmi, ki 

opisujejo podatke, celo kadar za končen model uporabljamo kakšno drugo tehniko (Berry in Linoff, 

2004). 

 

Odločitveno drevo predstavlja klasifikacijsko funkcijo, ki je hkrati simbolni opis in povzetek zakonitosti 

med lastnostmi, ki opisujejo dano problemsko domeno. Zato je zanimivo za strokovnjake, saj lahko iz 

drevesa razberejo določene zakonitosti in strukturo (Kononenko, 2005). 

 

Poznamo več vrst algoritmov za odločitvena drevesa. Najbolj znana so ID3, CART in C4.5, katerega bom 

kasneje s pomočjo programa WEKA uporabila za modeliranje (Han, Kamber in Pei, 2001). 

 

3.2 Programska oprema za strojno učenje 
 

Za modeliranje podatkov se uporablja več programskih orodij. Najbolj znana so WEKA, Orange, R, 

KNIME, NeuralDesigner in RapidMiner. Za programsko orodje WEKA smo se odločili zaradi njegove 

priljubljenosti, enostavne uporabe, natančnosti in dostopnosti. 
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3.2.1 WEKA 
 

WEKA (WaikatoEnvironmentforKnowledgeAnalysis) je odprtokodna programska oprema za strojno 

učenje. Programsko orodje je bilo razvito na Univerzi v Waikati v Novi Zelandiji leta 1993. Njena avtorja 

sta Ian H. Witten in Eibe Frank s sodelavci.  

Današnja verzija je napisana v programskem jeziku Java in se zato lahko uporablja na različnih 

operacijskih sistemih, kot so Windows, Linux in Mac OS. WEKA programsko orodje je prosto dostopno 

na http://cs.waikato.ac.nz/ml/weka. Deluje pod licenco GNU General PublicLicense, ki dovoljuje prosto 

razmnoževanje, urejanje kode in izboljšanje programa.  

 

Programsko okolje je sestavljeno iz nabora orodij in algoritmov za analizo podatkov in modeliranje 

napovedovanja, med njimi tudi: 

- Bayesova drevesa (angl. Bayesianclassificiers), 

- Drevesa (angl. Trees), 

- Pravila (angl. Rules), 

- Funkcije (angl. Functions), 

- Nevronske mreže (angl. Neuralnetworks)in  

- Leni klasifikatorji (angl. Lazyclassifiers). 

 

Slika4: Logotip programa WEKA 

 

3.2.1.1 Uporaba programskega jezika WEKA 
 

Programsko orodje WEKA je preprosto za uporabo.  Ob zagonu orodja se nam pokaže začetni meni, ki je 

razdeljen na 5 delov: 

- »Explorer« (predpriprava, izbira atributov, učenje in vizualizacija), 

- »Experimenter« (testiranje in ocenjevanje algoritmov strojnega učenja), 

- »KnowldgeFlow« (grafična sestava algoritmov), 

- »Workbench« in 

http://cs.waikato.ac.nz/ml/weka
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- »Simple CLI« (vmesnik za pisanje ukazov). 

 

 

Slika5: Začetni meni programa WEKA 

 

Za obdelavo podatkov izberemo možnost »Explorer«, kjer s pritiskom na gumb »Open file« uvozimo 

svoje podatke. 

 

Slika6: Uvoz podatkov v program WEKA 
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Za zapis Wekinih podatkovnih zbirk uporabljamo format ARFF (Atribute Relationship File Format). To 

je besedilna datoteka, ki je sestavljena iz glave (vrstice, ki se začnejo z znakom @) in podatkovnega dela, 

kot kaže Slika 7. Namesto manjkajočih podatkov vpisujemo znak ?. 

 

 

Slika7: Primer ARFF datoteke 

 

V zavihku »Classify« s pritiskom na gumb »Choose« izberemo algoritem »J48«. To je odločitveno drevo, 

ki predstavlja implementacijo C4.5 algoritma za izgradnjo odločitvenih dreves v okolju WEKA. 

 

S pritiskom na gumb »Start« dobimo tekstovni prikaz odločitvenega drevesa, kot kaže Slika 8. Izpišejo se 

nam tudi informacije o kakovosti modela. 
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Slika8: Tekstovni prikaz odločitvenega drevesa 

 

V levem razdelku »Result list« lahko z desnim klikom na odločitveno drevo izberemo »Visualizetree« pri 

čemer dobimo grafično podobo odločitvenega drevesa, ki je prikazana na Sliki 9. 

 

 

Slika9: Grafični prikaz odločitvenega drevesa 
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4. EMPIRIČNA RAZISKAVA 

 
Večina študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete 

za upravo se s programiranjem prvič sreča v začetku študija. Predmet je bistveno drugačen od ostalih. Za 

reševanje programerskih problemov študenti uporabljajo različne načine razmišljanja, kot so: 

algoritmično, analitično, logično, abstraktno in sistematično. S temi načini se večina sreča prvič, zato ima 

veliko študentov na začetku težave. To najbolj opazimo pri rezultatih kolokvijev oziroma prvih izpitnih 

rokov, saj predmet ob prvem poskusu opravile slaba tretjina študentov. V okviru diplomskega dela smo 

raziskovali kateri posamezni dejavniki vplivajo na uspešno opravljen izpit iz uvodnega programiranja. 

 

4.1 Namen raziskave 

 
Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti kateri dejavniki najbolj vplivajo na to ali bo študent prvega 

letnika uspešno opravil izpit iz uvodnega programiranja.  Na podlagi literature smo sestavili vprašalnik, ki 

nam je pomagal pri raziskavi. Zanimalo nas je kako na uspeh pri izpitu vplivajo: predhodno znanje, 

veščine za uspešno reševanje problemov, učni stili, motivacija in algoritmično razmišljanje. Ugotoviti 

želimo katere učne cilje najbolj/najmanj pogosto dosežejo. Zanima nas kakšne so razlike v uspešnosti pri 

reševanju nalog med študenti različnih fakultet (Pedagoška fakulteta, Fakutleta za računalništvo in 

informatiko ter Fakulteta za upravo).Rezultati raziskave bodo koristni tako profesorjem kot študentom pri 

študiju. 

 

4.2 Raziskovalna metoda 

 
Uporabili smo deskriptivno in kavzalno metodo raziskovanja. Izvedli smo anketo, s katero smo ocenili 

vpliv predznanja, obiskovanja predavanj in vaj, samostojnega študija, učnih stilov in motivacije ter 

dejansko uspešnost pri reševanju tipičnih programerskih nalog. 

 

4.3 Vzorec 

 

V vzorec smo zajeli vse študente, ki so v šolskih letih 2014/15 in 2015/16 obiskovali predmet iz 

uvodnega programiranja na kateri koli od naštetih fakultet pod pogojem, da so predavanja potekala v 

programskem jeziku Python. Anketiranje smo izvedli s 64 študenti. 
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4.4 Raziskovalna vprašanja in postopek zbiranja podatkov 
- Ali uspešnost reševanja tipičnih programerskih nalog vpliva na uspeh pri uvodnem 

programiranju? 

- Ali obstajajo razlike med uspešnostjo reševanja tipičnih programerskih nalog med študenti 

različnih fakultet? 

- V kolikšni meri vpliva predznanje iz programiranja na uspešno opravljanje izpita iz uvodnega 

programiranja? 

- Ali način študentovega obnašanja (rednost obiskovanja predavanj, vaj in seminarjev) vpliva na 

uspeh pri uvodnem programiranju? 

 

Sestavili smo vprašalnik, ki je vseboval demografske podatke o študentu, podatke o odnosu do predmeta 

in nekaj tipičnih programskih nalog, pri katerih je moral študent napisati kodo v programskem jeziku 

Python. Zaradi lažje analize podatkov je vprašalnik večinoma vseboval zaprti tip vprašanj. Naloge 

odprtega tipa so preverjale izključno pisanje programske kode. Anketiranje je bilo anonimno in je 

potekalo s pomočjo spletne storitve 1KA. Podatke smo modelirali v programu WEKA. 
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4.5 Rezultati in interpretacija 

 

4.5.1 Analiza rešitev tipičnih nalog 

4.5.1.1 Naloga 1 

 
 
Najpogostejši primer začetniške rešitve: 

whilest_tock< 100 or st_trojk< 3 or st_metov<= 50: 

 

Primer pravilne rešitve: 
 whilest_metov<50 and st_trojk != 3 and st_tock< 100: 

 

Učni cilji: 

- Uporaba operatorjev or in and, 

- povezovanje pogojev za izhod iz zanke, 

- DeMorganov zakon in 

- naključno število moramo v vsaki iteraciji shraniti v spremenljivko (v rešitev, kjer vrednost 

uporabimo v več izrazih). 

Peter igra košarko in meče na koš. Zadane lahko koš za 2 oz. 3 točke, lahko pa koš tudi zgreši 

(to je določeno naključno). V programskem jeziku Python napišite POGOJE v glavi WHILE 

zanke, ki bodo prekinili njeno izvajanje, če se zgodi vsaj eden od naslednjih dogodkov: 
 
- doseže skupno število 100 točk, 

- zaporedno vrže tri trojke ali 

- število metov preseže število 50. 

 

import random 

 

st_metov = 0 

st_trojk = 0 

st_tock = 0 

 

while ________________________________________________:       

met = random.choice([2, 3, -2, -3])       

st_tock += met       

st_metov += 1   

    

if met == 3:            

st_trojk += 1      

else:            

st_trojk = 0 
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Možni vzroki za slabše reševanje in pričakovanja: 

Sklepali smo, da bodo imeli študenti težave pri kombinaciji stavka »while« in izbiri med operatorjema 

»or« in »and«. Pričakovali smo, da bodo študenti rešili nalogo ali popolnoma pravilno ali napačno; da 

bodo nalogo rešili z obema operatorjema »or« ali z obema operatorjema »and« in ne mešano (na primer: 

»and« in »or«). 

Gre za tipičen primer, kjer bi v naravnem jeziku pogoje za izhod iz zanke povezali z veznikom »ali«. 

Nekaj v smislu: Peter meče dokler ne zadane več kot 100 točk ali vrže več kot tri trojke zaporedoma ali pa 

je vrgel več kot 50-krat. Študente zmede zanka »while«, ki izvaja programske stavke v telesu dokler se 

izraz v glavi ovrednoti kot »True«, drugače se izvajanje ustavi. Razmišljati je potrebno torej na način: da 

Peter še meče, mora veljati, da nič od tega (skupaj) ne drži; da je število točk več kot 100 ali število trojk 

več kot 3 ali število metov več kot 50. V programu Python bi to napisali kot:  
while not (st_tock>100 or st_trojk>3 or st_metov>50) 

Če se študent izrazi za vsak pogoj posebej, mora po DeMorganovem pravilu negirati vsako posamezno 

izjavo in jih povezati z operatorjem »and«: 

¬(A∨B)=(¬A)∧(¬B) 

Iz rezultatov grafa 1 lahko vidimo, da je skoraj polovica študentov rešila nalogo pravilno. Prav tako 

vidimo, da je po pričakovanju nalogo delno pravilno rešilo 0%študentov. Študenti, ki naloge niso pravilno 

rešili, so imeli težave z izbiro operatorjev in ne s pisanjem pogojev (na primer st_tock< 100). 

 

 

Graf 1: Naloga 1 

 

napačno
57 %

delno pravilno
0 %

pravilno
43 %

1.naloga
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4.5.1.2 Naloga 2 

 

Najpogostejši primer začetniške rešitve: 
D  

A, 3 

 

Primer pravilne rešitve: 
 A 1 

B 1 

A 2 

D 

B 2 

A 3 

 

Učni cilji: 

- razume, da z »enumerate« dobimo pozicijo črke v seznamu in njeno vrednost, 

- razlikuje med uporabo funkcije na rezini oz. celotnem seznamu in 

- uporablja indekse za določanje rezine. 

 

Možni vzroki za slabše reševanje in pričakovanja: 

Pričakovali smo, da bodo študenti to nalogo najslabše reševali, saj gre za uporabo funkcije na rezini, ki je 

določena preko indeksa, ki nam ga vrne funkcija »enumerate«. Preverjali smo sposobnost povezovanja 

več konceptov naenkrat. Še en argument za težavnost naloge je, da so rezine posebnost programaPython. 

Nekateri študenti so imeli mogoče več izkušenj s programskimi jeziki, ki tega koncepta ne vsebujejo. 

Izkazalo se je, da študenti te naloge niso najslabše reševali. 28% študentov je nalogo rešilo pravilno, kar 

pa vseeno ni dober rezultat. Študenti, ki so nalogo rešili delno pravilno, so večinoma odgovarjali z: 

D 

A, 3 

Kajizpišespodnji program? 
 
sez_crk=["A", "B", "A","D","B","A"] 

fori, crka in enumerate(sez_crk):           

ifsez_crk.count(crka)==1:                     

print(crka)           

else:                     

print(crka, sez_crk[:i].count(crka)+1) 
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To rešitev smo upoštevali kot delno pravilno. Opazili smo namreč, da študenti vedo kako prešteti 

pojavitve črke »D« na celotnem seznamu, ne razumejopa, da se v ostalih primerih šteje pojavitve 

obravnavane črke le v rezini do obravnavane črke. 

Vzrok za to nam je neznan. Študenti z napačnimi odgovori so vprašanje večinoma pustili prazno. 

 

 

Graf 2: Naloga 2 

  

napačno
38 %

delno pravilno
34 %

pravilno
28 %

2.naloga
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4.5.1.3 Naloga 3 

 
Najpogostejši primer začetniških rešitev: 

1., 3., 4. 

 

Pravilna rešitev: 
 2., 3. 

 

Učni cilji: 

- sprehod skozi seznam, 

- preverjanje lastnosti (če jo imajo vsi elementi seznama), 

Med ponujenimi možnostmi izberite vse tiste funkcije, ki za podani seznam števil preverijo ali so 
v njem vsa števila palindromna. Število je palindromno, če se iz obeh smeri bere enako. Za 

seznam [1, 11, 343, 555, 89798] mora funkcija vrniti True, saj so vsa števila palindromna, za 

seznam [1, 4, 8, 15, 25, 36] pa False, saj v njem najdemo števila (15, 25, 36) za katera to ne 
drži (možnih je več odgovorov). 
 
 
1. defali_palindromna(s):           

return s == s[::-1]  

 

2. defali_palindromna(s):       

return all([str(e) == str(e)[::-1] for e in s])  

 

3. defali_palindromna(s):      

forstevilo in s:          

ifstr(stevilo) != str(stevilo)[::-1]:              

return False      

return True  

 

4. defali_palindromna(s):      

r = s[::-1]     

fori in range (0, (len(s) + 1)):         

if r[i] == s[i]:             

return True     

return False  

 

5. defali_palindromna(s):     

b = a[::-1]     

if a == b:         

return True     

else:         

return False 
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- prehajanje med podatkovnimi tipi, ker nam to omogoči druge funkcionalnosti, ki nam pridejo 

prav in 

- posebna/neobičajna oblika rezine, kjer definiramo rezino kot »od začetka do konca, obratno«.  

 

Možni vzroki za slabše reševanje in pričakovanja:  

Domnevamo, da je največji vzrok za slabo reševanje posebna oblika rezine, ki ni najbolj običajna. Zapis 

»::« pomeni, da nismo določili mej, kot je za rezino običajno, korak »-1« pa pomeni, da gremo skozi 

seznam od konca proti začetku. Težave jim je verjetno povzročalo tudi delovanje izpeljanih seznamov, saj 

gre za relativno bolj kompleksen koncept. Iz literature vemo, da študentom težave povzroča tudi 

obravnavanje napak.  

Študenti so tretjo nalogo izmed vseh reševali najslabše. Samo 13% študentov je nalogo rešilo pravilno, 

kar je razvidno iz Grafa 3. 

 

 

Graf 3: Naloga 3 
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delno pravilno
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4.5.2 Modeliranje uspešnosti študentov 

 
1. Kateri dejavniki vplivajo na to ali bo študent uspešno opravil predmet iz uvodnega 

programiranja? 

 
S pomočjo programa WEKA smo glede na zbrane podatke zgradili odločitveno drevo z lastnostjo 

»uspešno opravljen predmet iz uvodnega programiranja«. 

 

 

Slika10: Izgradnja odločitvenega drevesa z lastnostjo “uspešno opravljen predmet” 

 

Iz rezultatov, prikazanih na Sliki 10, lahko razberemo, da zgrajeno odločitveno drevo dosega 

klasifikacijsko natančnost na učni množici 93,75%. Odločitveno drevo na Sliki 11 vsebuje 3 liste, kar 

nam pove, da lahko na takšen način izpeljemo tri različna pravila. Zgrajena drevesna struktura vsebuje 

naslednji lastnosti: 

- MATURA: ali so študenti opravljali poklicno ali splošno maturo in 
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- USPESNOST_NA_MATURI: koliko točk skupaj so pridobili na maturi. 

 

Pravila: 

1. Če je MATURA = POKLICNA ^ USPESNOST_NA_MATURI <= 18, potem predmeta niso 

opravili  

2. Če je MATURA = POKLICNA ^ USPESNOST_NA_MATURI > 18, potem so predmet uspešno 

opravili  

3. Če je MATURA = SPLOSNA, potem so predmet uspešno opravili 

 

To pomeni, da so glede na zbrane podatke študenti uspešno opravili predmet, če: 

1. so opravljali poklicno maturo in so skupno dosegli na maturi več kot 18 točk in 

2. so opravljali splošno maturo. 

 

 

Slika11: Odločitvenodrevo z lastnostjo “uspešno opravljen izpit” 

 
Kar pa je zanimivo, saj smo glede na literaturo sklepali, da bodo vključeni še dejavniki kot so 

motiviranost, predznanje in znanje matematike.  

 

Zato smo se vprašali ali mogoče zgoraj omenjeni dejavniki vplivajo na končno oceno predmeta. Izkazalo 

se je, da na končno oceno vplivajo nekateri od teh dejavnikov in sicer: predznanje programiranja, 

sodelovanje na predavanjih, motiviranost, študijski program, spol in starost, kar lahko razberemo iz 

Slike12. 



28 
 

 

Slika12: Odločitvenodrevo z lastnostjo “ocena” 
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2. Ali uspešnost reševanja tipičnih programerskih nalog vpliva na uspeh pri uvodnem 

programiranju? 

 

Za nalogo 1 smo našli naslednje povezave (Slika 13): 

- če študenti opravijo predmet s kolokvijem in nimajo predznanja programiranja, potem bodo 

nalogo 1 pravilno rešili,  

- če študenti opravijo predmet v 2.poskusu in imajo predznanje programiranja iz srednje šole, 

potem bodo nalogo 1 pravilno rešili in 

- v ostalih primerih bodo nalogo 1 napačno rešili.  

 

 

Slika13: Odločitveno drevo z lastnostjo “naloga 1” 

 

3. Ali obstajajo razlike med uspešnostjo reševanja tipičnih programerskih nalog med študenti 

različnih fakultet? 

 

Z modeliranjem zbranih podatkov nismo ugotovili nobene povezave med uspešnostjo reševanja tipičnih 

programerskih nalog in študenti različnih fakultet.  

 

4. V kolikšni meri vpliva predznanje iz programiranja na uspešno opravljen izpit iz uvodnega 

programiranja? 

 

Iz odločitvenega drevesa na Sliki 11 lahko razberemo, da predznanje ne vpliva na to, ali bodo študenti 

uspešno opravili predmet iz uvodnega programiranja ali ne.  Zato smo raziskovali naprej.  
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Vprašali smo se ali predznanje mogoče vpliva na to, v katerem poskusu bodo študenti uspešno opravili 

predmet. Zgradili smo odločitveno drevo z lastnostjo »število poskusov pri uspešno opravljenem 

predmetu«, ki ga prikazuje Slika 14. Tudi tukaj smo prišli do zaključka, da predznanja ne moremo 

upoštevati kot pomemben dejavnik uspešnosti. Iz odločitvenega drevesa na Sliki 14 lahko razberemo, da 

bodo študenti opravili predmet v 1.poskusu, če so se učili programirati sami ali v osnovni šoli ali na 

fakulteti ali se ga sploh niso učili. Tisti, ki so se programiranja učili v srednji šoli, bodo predmet opravili 

v 2.poskusu. Takšen rezultat je nesmiseln. 
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Slika14: Odločitveno drevo z lastnostjo “število poskusov pri uspešno opravljenem predmetu” 
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5. Ali način študentovega obnašanja (rednost obiskovanja predavanj, vaj in seminarjev) vpliva na 

uspeh pri uvodnem programiranju? 

 

Način študentovega obnašanja ne vpliva direktno na uspešno opravljen predmet, vpliva pa na število 

poskusov pri uspešno opravljenem predmetu. To lahko razberemo iz Slike 14. In sicer, če študent: 

1. redno obiskuje predavanja (in je predmet opravil z izpitom in je star manj kot 21 let), potem bo 

predmet uspešno opravil v 1.poskusu, 

2. redno obiskuje predavanja (in je predmet opravil z izpitom in je star več kot 21 let), potem bo 

predmet uspešno opravil v 2.poskusu, 

3. pogosto obiskuje predavanja (in je predmet opravil z izpitom in je njegova končna ocena 7 ali 

več), potem bo predmet uspešno opravil v 1.poskusu, 

4. pogosto obiskuje predavanja (in je predmet opravil z izpitom in je njegova končna ocena 6 in 

obiskuje ali PEF ali FRI ali FMF ali drugo fakulteto), potem bo predmet uspešno opravil v 

1.poskusu, 

5. pogosto obiskuje predavanja (in je predmet opravil z izpitom in je njegova končna ocena 6 in 

obiskuje FU), potem bo predmet uspešno opravil v 2.poskusu, 

6. včasih obiskuje predavanja (in je njegov prevladujoči učni stil slušni), potem bo predmet uspešno 

opravil v 1.poskusu, 

7. včasih obiskuje predavanja (in je njegov prevladujoči učni stil vidni in je na maturi skupno zbral 

22 ali več točk in ima predznanje iz programiranja iz osnovne šole ali fakultete, se je učil sam ali 

sploh nima predznanja ali drugo), potem bo predmet uspešno opravil v 1.poskusu, 

8. včasih obiskuje predavanja (in je njegov prevladujoči učni stil vidni in je na maturi skupno zbral 

22 ali več točk in se je prej že sam učil programirati), potem bo predmet uspešno opravil v 

2.poskusu, 

9. včasih obiskuje predavanja (in je njegov prevladujoči učni stil vidni in je na maturi skupno zbral 

manj kot 22točk), potem bo predmet uspešno opravil v 4.poskusu, 

10. včasih obiskuje predavanja (in je njegov prevladujoči učni gibalni), potem bo predmet uspešno 

opravil v 3.poskusu in 

11. nikoli ne obiskuje predavanj, potem bo predmet uspešno opravil v 3. poskusu. 

 

Odkrili smo tudi povezavo med sodelovanjem na predavanjih in končno oceno predmeta, kar je razvidno 

iz Slike12.in sicer, če študent: 

1. redno sodeluje na predavanjih (in ima predznanje programiranja iz srednje šole), potem bo 

predmet opravil z oceno 9, 
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2. pogosto sodeluje na predavanjih (in je ženskega spola), potem bo predmet opravil z oceno 9, 

3. pogosto sodeluje na predavanjih (in je moškega spola), potem bo predmet opravil z oceno 7, 

4. včasih sodeluje na predavanjih, potem bo predmet opravil z oceno 9, 

5. nikoli ne sodeluje na predavanjih, potem bo predmet opravil z oceno 9. 

 

Povezav s sodelovanjem in obiskovanjem vaj nismo našlo. 
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6. ZAKLJUČEK 

Na podlagi pregledane literature smo obravnavali dejavnike, ki vplivajo na uspešnost študentov pri 

uvodnem programiranju. S pomočjo vprašalnika smo izvedli pilotsko raziskavo in zbrali podatke 

študentov različnih fakultet (Pedagoška fakulteta, Fakulteta za upravo, Fakulteta za računalništvo in 

informatiko ter druge). Vzorec je premajhen, da bi sklepali o lastnostih populacije. Te podatke smo 

kasneje modelirali s pomočjo odločitvenih dreves. Ugotovili smo, da na uspešnost študentov pri predmetu 

najbolj vpliva uspešnost na maturi (ali je študent opravljal splošno ali poklicno maturo in koliko točk je 

dosegel). Zanimivo je, da dejavniki kot so motivacija, predznanje in znanje matematike ne nastopajo v 

odločitvenih modelih, kot smo sprva pričakovali. Enako velja za obiskovanje in sodelovanje na 

predavanjih oziroma vajah. 

 

Preverjali smo tudi razumevanje uvodnih konceptov programiranja. V ta namen smo analizirali tri naloge, 

ki po mnenju izvajalcev predmeta Uvod v programiranje izražajo problemske situacije, v katerih se 

programerji začetniki motijo. Prišli smo do rezultatov, da študentom največ težav povzroča uporaba 

funkcije na rezini, kombiniranje več konceptov znotraj enega problema in obravnavanje napak.  
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PRILOGA 1: Vprašalnik 

MODELIRANJE DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA USPEŠNOST ŠTUDENTOV PRI 

UVODNEM PROGRAMIRANJU 
 
 
1.  Spol: 
 

Moški 
Ženski 

 
 
2.  Starost: 
 
________________________ 
 
3.  Prihajamiz: 
 

Osrednjeslovenske 
Savinjske 
Podravske 
Pomurske 
Gorenjske 
Goriške 
Primorske 
Dolenjske 

 
 
4.  Študijski program: 
 

Pedagoškafakulteta - dvopredmetniučitelj: Računalništvo z vezavami 
Fakultetazaračunalništvo in informatiko - visokošolskistrokovništudij: Računalništvo in informatika 
Fakultetazaupravo - interdisciplinarniuniverzitetništudijski program: Upravnainformatika 
Fakultetazamatematiko in fiziko - študijmatematike: bolonjskiprogrami  1. stopnje 
Drugo:  

 
 
5.  Srednjašola, kisem jo obiskoval/-a: 
 

Srednjapoklicna 
Srednjastrokovna 
Gimnazija 

 
 
 
6.  Opravljal/-a sem: 
 

 Poklicno maturo  
 Splošno maturo  

 



 

 
7.  Uspešnost na maturi: 
 
Skupno število točk, ki sem jih dosegel/-a: ____________________ 
 
 
8. Matematika na maturi: 
 

 Opravljal/-a sem jo na osnovni ravni  
 Opravljal/-a sem jo na višji ravni  
 Nisem je opravljal/-a  

 
 
9.  Uspešnost na maturi: 
 
Število točk pri matematiki: _________________________ 
 
 
10.  Pred vstopom na fakulteto: 
 

 Nikoli nisem programiral/-a  
 Sem se sam/-a učil/-a programirati  
 Sem se učil/-a programirati v osnovni šoli  
 Sem se učil/-a programirati v srednji šoli  
 Sem se učil/-a programirati na drugi fakulteti  
 Drugo:  

 
 
11.  Opravil/-a sem uvodni predmet iz programiranja (PeF: Uvod v programiranje, FRI: 
Programiranje 1, FU: Osnove programiranja, FMF: Uvod v programiranje) 
 

 Da  
 Ne  

 
 
12. Uvodni predmet iz programiranja sem opravil/-a: 
 

 S kolokvijem  
 Z izpitom  

 
 
13. Uvodni predmet iz programiranja sem opravil/-a v  
 

 1. poskusu  
 2. poskusu  
 3. poskusu  
 4. poskusu  
 5. poskusu  
 6. poskusu  

 
 



 

14.  Moja ocena iz predmeta iz uvodnega programiranja: 
 

 6  
 7  
 8  
 9  
 10  

 
 
15.  Najpogosteje se učim iz (možnih je več odgovorov): 
 
 

Zapiskov s predavanj  
 Zapiskov z vaj  
 Domačih nalog  
 Zapiskov sošolcev  
 Drugo:  

 
 
16.  Zame najbolj velja: 
 

 nikoli včasih pogosto redno 
Predavanja obiskujem     
Vaje obiskujem     
Domače naloge delam     
Na predavanjih sodelujem     
Na vajah sodelujem     
 
 
17.  Mojprevladujočiučnistil: 
 

Vidni 
Slušni 
Gibalni 

 
 
18.  Mislim, da sem dovolj motiviran za učenje programiranja: 
 

 Da  
 Srednje  
 Ne  

 
 
19.  Peter igra košarko in meče na koš. Zadane lahko koš za 2 oz. 3 točke, lahko pa koš tudi zgreši 

(to je določeno naključno). V programskem jeziku Python napišite POGOJE v glavi WHILE zanke, 
ki bodo prekinili njeno izvajanje, če se zgodi vsaj eden od naslednjih dogodkov: 
 
- doseže skupno število 100 točk, 
- zaporedno vrže tri trojke ali 
- število metov preseže število 50. 
 



 

import random 

 

st_metov = 0 

st_trojk = 0 

st_tock = 0 

 

while ________________________________________________:       

met = random.choice([2, 3, -2, -3])       

st_tock += met       

st_metov += 1   

    

if met == 3:            

st_trojk += 1      

else:            

st_trojk = 0 
 
 

 

 
 
20.  Kajizpišespodnji program? 
 
sez_crk=["A", "B", "A","D","B","A"] 

fori, crka in enumerate(sez_crk):           

ifsez_crk.count(crka)==1:                     

print(crka)           

else:                     

print(crka, sez_crk[:i].count(crka)+1) 

 
 

 

 
21.  Med ponujenimimožnostmiizberitevsetistefunkcije, kizapodaniseznamštevilpreverijoali so v 

njemvsaštevilapalindromna. Število je palindromno, če se iz obeh smeri bere enako. Za seznam [1, 
11, 343, 555, 89798] mora funkcija vrniti True, saj so vsa števila palindromna, za seznam [1, 4, 8, 
15, 25, 36] pa False, saj v njem najdemo števila (15, 25, 36) za katera to ne drži  (možnih je več 

odgovorov). 
 
 
defali_palindromna(s):           

return s == s[::-1]  

defali_palindromna(s):       

return all([str(e) == str(e)[::-1] for e in s])  

defali_palindromna(s):      

forstevilo in s:          

ifstr(stevilo) != str(stevilo)[::-1]:              

return False      



 

return True  

defali_palindromna(s):      

r = s[::-1]     

fori in range (0, (len(s) + 1)):         

if r[i] == s[i]:             

return True     

return False  

defali_palindromna(s):     

b = a[::-1]     

if a == b:         

return True     

else:         

return False 
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