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POVZETEK  

 

V diplomskem delu so predstavljene tri ravni kemijskega pojma; Johnstonov trikotnik treh 

ravni kemijskega pojma; model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov; model 

poučevanja in učenja kemije; vizualizacijska sredstva; Paiviov model dvojne kodne teorije; 

rezultati raziskav, povezanih z razumevanjem izbranih kemijskih pojmov (element, spojina, 

čista snov, zmes, agregatno stanje snovi, fizikalna sprememba in kemijska reakcija); 

submikroskopskih predstavitev in simbolnih zapisov enačb kemijskih reakcij ter način 

poučevanja vseh izbranih kemijskih pojmov, razen čistih snovi na submikroskopski ravni. 

Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti, ali se med učenci devetega razreda osnovne šole 

pojavljajo težave pri razumevanju izbranih kemijskih pojmov na submikroskopski ravni, 

prehodov med agregatnimi stanji snovi na makroskopski ravni oziroma kemijske reakcije na 

simbolni ravni.  

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učenci devetega razreda največ težav pri 

prepoznavanju vseh shem, ki ponazarjajo porazdelitev delcev v plinu in pri oblikovanju 

ustreznega simbolnega zapisa za enačbo kemijske reakcije na osnovi submikroskopske 

predstavitve. Tudi ugotovitve drugih raziskav kažejo, da imajo učenci težave pri razumevanju 

simbolnih zapisov. 

Približno dve tretjini učencev ni razlikovalo med submikroskopskima predstavitvama vode v 

tekočem in trdnem agregatnem stanju, oziroma ni prepoznalo zmesi elementov, zmesi dveh 

plinov/zmesi elementa in spojine iz shem porazdelitve delcev. 

Več kot polovica učencev ni prepoznala prehodov med agregatnimi stanji snovi (vode) na 

makroskopski ravni (taljenje in izparevanje) ter produkta (plin) in reaktantov kemijske 

reakcije (2 elementa) iz delčne predstavitve. Manj kot polovica učencev je imela težave pri 

prepoznavanju fizikalne spremembe in njenih lastnosti; tekočega agregatnega stanja snovi; 

spojine in zmesi plinov iz submikroskopskih predstavitev ter pri razlikovanju med kemijskima 

pojmoma element in spojina.  

Devetošolci so bili zelo uspešni pri določanju submikroskopske predstavitve, ki prikazuje 

element v trdnem agregatnem stanju; pri prepoznavanju procesa strjevanja snovi na 

makroskopski ravni ter zmesi in čistih snovi na delčni ravni. Učenci so bili uspešni tudi pri 

prepoznavanju procesa kondenzacije na makroskopski ravni in sublimacije na 

submikroskopski ravni. 
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Ugotovitve raziskave so torej pokazale, da imajo učenci težave pri razumevanju nekaterih 

izbranih kemijskih pojmov na submikroskopski ravni ter prehodov med agregatnimi stanji 

vode na makroskopski ravni in kemijske reakcije na simbolni ravni.  

 

KLJUČNE BESEDE: razumevanje izbranih kemijskih pojmov, submikroskopska raven, 

agregatno stanje snovi, prehodi med agregatnimi stanji snovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

ABSTRACT 

 

This diploma thesis discusses the three levels of chemical concept; the Johnstone's triangle of 

three learning levels of chemistry; the interdependence of the three levels of science concepts 

model; the teaching and learning chemistry model; the visualization tools; the Paivio’s dual 

coding model; the results of the researches based on understanding of selected chemical 

concepts (element, compound, pure substance, mixture, state of matter, physical change and 

chemical reaction), submicroscopic representations, chemical equations and the methods of 

teaching of all the selected chemical concepts except pure substances on a submicroscopic 

level. 

The main purpose of the diploma thesis is to find out whether there are any problems with 

ninth grade primary school students’ understanding of the selected chemical concepts on a 

submicroscopic level, the changing states of matter on a macroscopic level and the chemical 

reaction on a symbolic level. 

The results of the research have shown that the students in ninth grade have the most 

problems with decoding diagrams representing the arrangement of particles in a gaseous state 

and with forming the correct chemical equation on the basis of a submicroscopic 

representation. Other researches also showed that students have problems with understanding 

of symbolic forms. 

Approximately two-thirds of the students did not differentiate between the submicroscopic 

representations of water in liquid and solid state or did not identify a mixture of elements, a 

mixture of two gases/a mixture of an element and a compound from diagrams of particle 

arrangements.  

More than a half of the students could not identify the changing states of matter (water) on a 

macroscopic level (melting and evaporation) or did not recognize the product (gas) and the 

reactants in a chemical reaction (2 elements) based on particulate representation. Less than a 

half of the students had difficulties with recognizing the physical change and its properties; 

the liquid state of matter; the compound; the mixture of gases from submicroscopic 

representations and with differentiating between the chemical concepts element and 

compound. 

Ninth grade students were very successful at defining submicroscopic representation of an 

element in a solid state; at identifying the process of freezing on a macroscopic level and at 

recognising a mixture and a pure substance on a particle level. They were also successful in 
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identifying the process of condensation on macroscopic level and sublimation on 

submicroscopic level. 

The research shows that the students have difficulties with understanding some of the selected 

chemical concepts on a submicroscopic level as well as the changing states of matter of water 

on a macroscopic level and a chemical reaction on a symbolic level. 

 

KEY WORDS: understanding of selected chemical concepts, submicroscopic level, state of 

matter, changing states of matter. 
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1. UVOD 

 

Učenci lahko oblikujejo ustrezno razumevanje določenega kemijskega pojma le, če znajo 

medsebojno povezovati predstavitve na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni. 

Učitelji in učenci imajo veliko vlogo pri oblikovanju ustreznega razumevanja kemijskih 

pojmov na vseh treh ravneh predstavitev hkrati. Pri obravnavanju kemijskih pojmov je 

pomembno, da učitelji medsebojno povezujejo vse tri ravni, saj s tem učencem olajšajo 

razumevanje njihove abstraktnosti.  

Vse tri ravni predstavitve kemijskega pojma so vključene v model poučevanja in učenja 

kemije ter v model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov, ki sta predstavljena v 

teoretičnem delu diplomskega dela. Poleg tega so v njem predstavljeni tudi Paiviov model 

dvojne kodne teorije, ki je povezan z metodo vizualizacije; rezultati raziskav na področju 

razumevanja izbranih kemijskih pojmov na submikroskopski in simbolni ravni; način 

poučevanja večine omenjenih pojmov ter vse tri ravni predstavitve kemijskega pojma 

(makroskopska, submikroskopska in simbolna raven).  

Makroskopska raven je edina, ki jo je mogoče opazovati s pomočjo čutil in je posledično tudi 

najmanj abstraktna za razumevanje. Abstraktnejše predstavitve na submikroskopski in 

simbolni ravni je mogoče bolj nazorno predstaviti z uporabo vizualizacijskih sredstev, s 

katerimi lahko ustvarimo njihove reprezentacije. Pri razumevanju reprezentacij je pomembno, 

da imajo učenci razvite ustrezne vizualizacijske sposobnosti, sicer lahko pride do pojava 

napačnih razumevanj. 

V empiričnem delu diplomskega dela so podani rezultati raziskave, s katero smo želeli 

ugotoviti stopnjo razumevanja kemijskih pojmov (na vseh treh ravneh predstavitve) pri 

učencih devetega razreda osnovne šole.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 TROJNA NARAVA KEMIJSKEGA POJMA  

 

Kemijske pojme, ki so večinoma vsi abstraktni, je mogoče predstaviti na makroskopski, 

submikroskopski in simbolni ravni (Slapničar, Svetičič, Torkar, Devetak in Glažar, 2015). 

Njihova kompleksnost je povezana predvsem z abstraktnostjo naravoslovnih procesov in z 

željo, da bi jih predstavili na čim bolj poenostavljen način, kar lahko povzroči oblikovanje 

napačnih razumevanj pri učencih (Devetak, 2012). Za lažje razumevanje abstraktnih 

kemijskih pojmov je pomembno, da imajo učenci ustrezno razvite sposobnosti abstraktnega 

mišljenja (Thiele in Treagust, 1994). 

Poučevanje kemijskih pojmov mora biti usmerjeno k temu, da učenci razvijajo razumevanje 

kemijskih pojmov na vseh treh ravneh predstavitve hkrati (Slapničar idr., 2015), saj lahko le 

na ta način uspešno rešujejo avtentične naravoslovne oziroma kemijske probleme (Ključne 

kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski referenčni okvir: Priloga k Priporočilu 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, 2007).  

Alex Johnstone je bil prvi, ki je predstavil zvezo med vsemi tremi ravnmi predstavitve 

kemijskega pojma s pomočjo trikotnika (Devetak in Glažar, 2007), ki poudarja pomen 

submikroskopske ravni za boljše razumevanje kemijskih pojmov (Devetak, 2012). Johnstonov 

trikotnik treh ravni kemijskega pojma je predstavljen na shemi 1. 

 

Shema 1: Johnstonov trikotnik treh ravni kemijskega pojma (Johnstone, 1982) 

 

Nekateri avtorji so njegov model preoblikovali (Chittleborough, Treagust in Mocerino, 2002) 

in nadgradili (Devetak, 2012), saj so želeli, da bi bila povezava med vsemi tremi ravnmi 

predstavitve kemijskega pojma prikazana na čim bolj celovit način (Devetak in Glažar, 2007). 

Med drugim je bil oblikovan tudi model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov 
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oziroma STRP model (Devetak, 2005), ki je nadgradnja do sedaj predstavljenih modelov 

(Devetak in Glažar, 2007). Model STRP je prikazan na shemi 2. 

 

 

Shema 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov - STRP model (Devetak, 2005) 

 

V STRP modelu so zajete makro-, submikro- in simbolna raven. Makro- in submikro- raven 

sodita med dejanski ravni, ki ju je mogoče opisati s pomočjo pojava. Na simbolni ravni so 

opisi pojavov poenostavljeni z različnimi znaki, ki so povezani v smiselno celoto. Na 

makroskopski ravni je mogoče naravoslovne procese opazovati s pomočjo čutil (Devetak in 

Glažar, 2007), zato jo imenujemo tudi senzorna raven (Devetak, 2012). Na submikroskopski 

ravni so opažanja razložena s teorijami, ki se navezujejo na delčno predstavitev snovi 

(Devetak in Glažar, 2007). Delčne predstavitve so lahko enostavne oziroma sestavljene. Na 

enostavnih delčnih prikazih je delec predstavljen z enim vizualizacijskim elementom, 

ponavadi s krogcem ali kroglo, medtem ko je na sestavljenih prikazana celotna struktura 

molekule. Z enostavnimi delčnimi predstavitvami se slovenski učenci srečajo pri obravnavi 

agregatnih stanj snovi in njihovih sprememb v 6. razredu osnovne šole (Devetak, 2012).  

Submikroskopska raven kemijskega pojma je na simbolni ravni predstavljena z ustreznimi 

simboli, med katere uvrščamo kemijske simbole, formule, shematske predstavitve (Devetak in 

Glažar, 2007) in enačbe kemijskih reakcij (Devetak, 2012). 

Raziskave so pokazale, da imajo učenci težave pri razumevanju simbolnih zapisov in 

nevidnega delčnega sveta, zato se osredotočajo večinoma le na makroskopsko raven, ki jo je 

mogoče opazovati s pomočjo čutil (Johnstone, 1982; Ben-Zvi idr., 1987, 1988; Haidar in 

Abraham, 1991; Griffiths in Preston, 1992; Valanides, 2000; Brosnan in Reynolds, 2001; 

Glažar idr., 2002; Šegedin, 2002; Devetak in Urbančič, 2003; Papageorgioua in Johnson, 

2005; Stains in Talanquer, 2008; Tien idr., 2007; Kelly in Jones, 2008; Devetak, Vogrinc idr., 

2009; Devetak in Glažar, 2010; Falvo idr., 2011; de Berg, 2012, v Devetak, 2012).  
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Tudi slovenske raziskave so potrdile, da imajo učenci razvitih veliko napačnih razumevanj 

kemijskih pojmov na submikroskopski ravni (Devetak, Vogrinc idr., 2009; Devetak, Drofenik 

Lorber idr., 2009), med drugim tudi agregatnih stanj snovi (Devetak, Drofenik Lorber idr., 

2009). 

Najpogostejše napačno razumevanje pojmov agregatnih stanj snovi in zgradbe snovi na 

submikroskopski ravni je imenovanje zgradbe snovi kot kontinuiran in statični model. 

Tovrstno poimenovanje je neustrezno, saj učenci menijo, da med delci ne obstaja prazen 

prostor (Devetak, 2012). 

Sposobnost predstavitve snovi na delčni ravni je pomembna tudi za razlago kemijskih reakcij, 

stehiometrije in sprememb agregatnih stanj snovi (Gabel, Samuel in Hunn, 1987). Spremembe 

agregatnih stanj snovi si učenci med drugim razlagajo tudi kot izginjanje snovi (izparevanje) 

(Andersson, 1990). 

Rezultati raziskave (Özmen, 2013) so pokazali, da tradicionalne učne strategije ne 

pripomorejo k oblikovanju ustreznega razumevanja kemijskih pojmov snov in agregatna 

stanja snovi ter delčne narave snovi pri učencih. Pri tovrstnih učnih strategijah se za 

ponazoritev delcev na submikroskopski ravni uporabljajo pike oziroma krogi, ki predstavljajo 

atome, ione ali molekule (Bunce in Gabel, 2002). V slovenskih učbenikih se za ponazoritev 

omenjenih kemijskih pojmov uporabljajo enodelčni prikazi. Pomembno je, da so sheme 

porazdelitve delcev predstavljene na ustrezen način, sicer se lahko pojavijo oziroma poglobijo 

napačna razumevanja, ki so povezana tudi s slabim predznanjem učencev (Devetak, 2012). 

Submikropredstavitve (Devetak, Vogrinc idr., 2010) ter predstavitve na vseh treh ravneh 

hkrati so v slovenskih učbenikih redko zastopane. Najpogostejše so predstavitve na simbolni 

ravni, najredkejše pa na makroskopski ravni (Devetak, 2012). 

Za ustrezno razumevanje kemijskega pojma je pomembno, da se vse tri ravni predstavitve 

kemijskega pojma med učenjem med seboj prekrivajo, saj lahko le na ta način učenec oblikuje 

ustrezni mentalni model določenega pojava v svojem dolgotrajnem spominu (Devetak in 

Glažar, 2007). Devetak (2012) je pojem mentalni model definiral na naslednji način: 

»Mentalni model je miselna predstavitev, ki si jo posameznik oblikuje med kognitivno 

dejavnostjo oz. je notranji prikaz objekta ali pojava, ki je edinstvena posamezniku in nastane 

ter se razvija med njegovo interakcijo z objektom« (str. 10). Primeren mentalni model je 

mogoče oblikovati s povezovanjem vseh treh ravni predstavitve kemijskega pojma, pri čemer 

si pomagamo z uporabo medijev (učbeniki, IKT viri), ki vsebujejo različne vizualizacijske 

elemente (Devetak in Glažar, 2007). Ustrezni mentalni model kemijskega pojma je 

predstavljen v modelu poučevanja in učenja kemije, ki ga prikazuje shema 3. 
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Shema 3: Model poučevanja in učenja kemije (Devetak in Glažar, 2010) 

 

Model poučevanja in učenja kemije ponazarja kompleksnost kemije, za predstavitev katere 

lahko učitelj uporabi različno učno gradivo in učne pristope, s katerimi učencem omogoči 

oblikovanje ustreznega mentalnega modela (Devetak, 2012). Učitelji lahko tudi z 

odpravljanjem napačnih razumevanj vplivajo na izoblikovanje primernega mentalnega 

modela naravoslovnega pojava (Sawrey, 1990; Gabel, 1993; Nakhleh, 1994; Garnett idr., 

1995; Smith in Metz, 1996; Bradley idr., 1998; Gabel, 1999; Sanger, 2000; Šegedin, 2000; 

Wu, Krajcik in Soloway, 2001; Treagust idr., 2001; Chittleborough idr., 2002; Harrison in 

Treagust, 2002; Solsona idr., 2003; Laugier in Dumon, 2004; Halakova in Prokša, 2007; 

Sanger in Phelps, 2007; Stains in Talanquer, 2008; Devetak, Vogrinc idr., 2009; Devetak, 

Drofenik Lorber idr., 2009; Devetak in Glažar, 2010; Kern idr., 2010; Adadan in Savasci, 

2011; de Berg, 2012, v Devetak, 2012). Tovrsten model vpliva na oblikovanje ustrezne 

kemijske pismenosti na vseh treh ravneh predstavitve kemijskega pojma (Devetak, 2012).  

Čeprav je za oblikovanje ustreznega mentalnega modela pomembno povezovanje vseh treh 

ravni hkrati, so raziskovalci ugotovili, da je razlaga kemijskega pojma največkrat 

osredotočena le na simbolno raven (Lythcott, 1990; Laverty in McGarvey, 1991; Williamson 

in Abraham, 1995; Harrison in Treagust, 1996; Smith in Metz, 1996; Acquistapace, 1997; 

Bradley idr., 1998; Gabel, 1999; Lee, 1999; Sanger, 2000; Wu idr., 2001; Treagust idr., 2001; 

Bunce in Gabel, 2002; Chittleborough idr., 2002; Eskilsson in Hellden, 2003, v Devetak in 

Glažar, 2007), kar učence vodi k učenju brez razumevanja. V primeru, da je simbolna raven 

predstavljena na neustrezen način, se lahko oblikujejo oziroma poglobijo že nastala napačna 
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razumevanja. Pri odkrivanju napačnih in nepopolnih razumevanj kemijskih pojmov ter 

povezav med njimi na vseh treh ravneh predstavitve si lahko učitelji pomagajo z uporabo 

submikroskopskih predstavitev (Devetak in Glažar, 2007). Za razumevanje kemijskega pojma 

je pomembno razumevanje posamezne ravni njegove predstavitve in transfer iz ene na drugo 

raven (Rahayu in Kita, 2010; Treagust, Chittleborough in Mamiala, 2003). Poleg tega lahko 

nerazumevanje ene izmed ravni vpliva na razumevanje ostalih (Özmen, 2013).  

 

Nekateri kemijski pojmi so za učence težje razumljivi, saj jih ni mogoče opazovati na 

makroskopski ravni (Devetak in Glažar, 2007). Po mnenju številnih raziskovalcev je za 

razumevanje opazovanega kemijskega pojava pomembna predstavitev interakcije med delci, 

čeprav se učitelji pri tradicionalnem načinu poučevanja ne osredotočajo nanjo. Za njeno 

predstavitev se lahko uporabi računalniška tehnologija (Bunce in Gabel, 2002), ki vpliva na 

izboljšanje učenčevega razumevanja pojmov in vizualizacijskih sposobnosti na delčni ravni 

(Kelly in Jones, 2007; Özmen, Demircioğlu G. in Demircioğlu, H., 2009; Yezierski in Birk, 

2006).  

Razlage težje razumljivih pojmov temeljijo na teorijah, zato jih imenujemo teoretični pojmi 

(Lawson, 1993). Med teoretične pojme uvrščamo pojme, kot so: atom, molekula, element in 

spojina (Devetak in Glažar, 2007). Na ustrezno razumevanje in pojmovanje abstraktnih 

pojmov vplivata tridimenzionalno razmišljanje in sposobnost vizualizacije. Poleg tega sta 

pomembna tudi težje razumljiv kemijski jezik (Özmen, 2013) ter sposobnosti formalnega 

mišljenja (Gabel idr., 1987). 

Pojmi, ki jih je mogoče opisati in ponazoriti s primeri iz narave, se imenujejo deskriptivni 

pojmi (na primer agregatno stanje snovi). Za razlago teoretičnih in deskriptivnih pojmov, ki 

so večinoma vsi abstraktni, se lahko uporabijo različne vizualizacijske metode, s katerimi 

pojasnimo realni svet (Devetak, 2012). S pomočjo vizualizacijskih sredstev ustvarimo 

nazorne predstavitve oziroma reprezentacije na makroskopski (slike, skice, fotografije), 

submikroskopski (2-D ali 3-D submikroreprezentacije) in simbolni ravni (predstavitve in 

simbolni zapisi - matematične formule, simbolni kemijski jezik) (Trumbo, 1999; Wu idr.,  

2001). Predstavitve na vseh treh ravneh kemijskega pojma razumemo ustrezno šele takrat, ko 

generiramo njihovo interpretacijo, pravilno prevedemo en tip predstavitve v drugega in ko 

smo sposobni med procesiranjem informacij medsebojno povezovati vse tri ravni kemijskega 

pojma hkrati (Kozma in Russel, 1997). Za razumevanje submikroreprezentacij so pomembne 

tudi prostorsko-vizualizacijske sposobnosti ter zadostno naravoslovno znanje. Raziskovalec 

Paivio je menil, da je s povezovanjem vizualizacijskega in pojmovnega sistema mogoče 
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usvojiti znanje. Pri učenju z uporabo kemijskih predstavitev je pomembno, da učenci 

oblikujejo 3 kognitivne povezave med vizualnim in pojmovnim sistemom, ki so predstavljene 

na shemi 4. Učenci dosežejo vse omenjene povezave šele takrat, ko si lahko s kemijskimi 

predstavitvami pomagajo pri razumevanju kemijskih pojavov (Devetak, 2012). 

Za prenos kemijske formule spojine v njen model, mora učenec uporabiti informacije iz 

pojmovnega in vizualnega sistema ter ustvariti primerne povezave med njimi (Wu idr., 2001). 

Vizualizacijske sposobnosti so pomembne za ustrezno razumevanje modelov (Treagust, 

Chittleborough in Mamiala, 2002).  

 

 

Shema 4: Paiviov model dvojne kodne teorije (Wu idr., 2001) 

 

Informacija, ki nastane v enem izmed obeh sistemov ter vpliva na drug sistem, je ustrezneje 

shranjena v dolgotrajnem spominu kot tista, ki je obdelana le v enem. V primeru, da dražljaji 

vplivajo na oba sistema hkrati, se poveča tudi kapaciteta učenja (Devetak, 2012), kar pomeni, 

da so vizualizacijski elementi zelo pomembni za verbalno posredovanje informacij (Yang, 

Andre in Greenbowe, 2003). Ustrezna uporaba vizualizacijskih metod je pomembna tudi pri 

razlagi makroskopskih sprememb na submikroskopski ravni. Omenjena raven je za učence 

težje razumljiva, saj je ni mogoče neposredno opazovati. Za razlago delčne ravni lahko 

učitelji uporabijo naslednja vizualizacijska sredstva: sheme, modele, animacije (Pozderec 

Intihar in Glažar, 2011) ter analogije in metafore (Devetak, 2012). Vizualizacijska sredstva 

imajo tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti, s katerimi morajo učitelji seznaniti učence, da 

ne pride do pojava napačnih razumevanj. Vizualizacijska sredstva so med drugim pomembna 

tudi pri obravnavi delčne zgradbe snovi in z njo povezanih agregatnih stanj snovi, ki jih 
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učenci spoznajo v 6. razredu pri predmetu naravoslovje. Pri obravnavanju pojma snovi se 

morajo učitelji osredotočiti na makroskopsko raven. Učencem naj bi omogočili opazovanje 

različnih snovi ter izvajanje preprostih poskusov v skupinah oziroma individualno. Na osnovi 

poskusov bi učitelji učencem razložili, da so snovi zgrajene iz delcev (Pozderec Intihar in 

Glažar, 2011). Za razumevanje delčne ravni je ključno razumevanje pojma delec, kar je 

potrdila tudi raziskava (Riaz, 2004). Pri ponazoritvi delcev si lahko učitelji pomagajo z 

uporabo kroglic. S premikanjem kroglic v škatli, ki predstavlja omejen prostor, je možno 

ponazoriti gibanje in razporeditev delcev v posameznem agregatnem stanju. Pri obravnavi 

prehodov med agregatnimi stanji snovi lahko učitelji uporabijo ustrezne didaktične igre, 

preproste modele in računalniške animacije, ki vplivajo na izboljšanje njihovega razumevanja. 

Za utrjevanje znanja o agregatnih stanjih snovi so primerne igre vlog, s katerimi učenci 

ponazorijo razporeditev in gibanje delcev v vseh treh agregatnih stanjih (Pozderec Intihar in 

Glažar, 2011). 

 

2.2 REZULTATI RAZISKAV, POVEZANIH Z RAZUMEVANJEM 

KEMIJSKIH POJMOV IN SUBMIKROSKOPSKIH PREDSTAVITEV  

 

Rezultati številnih študij so pokazali, da ima veliko učencev težave pri povezovanju 

submikroskopske in makroskopske ravni določenega kemijskega pojma (Özmen, 2013). 

Razlike in podobnosti med obema ravnema so zelo pomembne tako za učenje kot tudi za 

razumevanje kemijskih pojmov (Sirhan, 2007). 

Ugotovitve številnih raziskav kažejo, da se tudi med osnovnošolci pojavljajo napačna 

razumevanja snovi, njihovih pretvorb in delčnih predstavitev (Özmen, 2013). 

V slovenski raziskavi (Devetak, Šket, Pozderec Intihar, Dušak in Glažar, 2007) so pri 193 

učencih 8. razreda osnovne šole preverjali razumevanje izbranih kemijskih pojmov (element, 

spojina, zmes in agregatno stanje snovi) na submikroskopski ravni. Učenci so morali izbrati 

shemo oziroma več shem, ki ponazarjajo porazdelitev delcev v zmesi plinov, trdni snovi, 

elementu, spojini ter zmesi elementa in spojine. Naloga, ki je bila vključena v merski 

instrument raziskave (preizkus znanja), je prikazana na sliki 1. Zelo podobna naloga je bila 

zajeta tudi v preizkusu znanja za učence devetega razreda, ki je bil uporabljen kot merski 

instrument v raziskovalnem delu mojega diplomskega dela. 
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Slika 1: Naloga, vezana na submikroskopske predstavitve plinov, tekočine, trdne snovi, elementa, 

spojine in zmesi (Devetak idr., 2007)  

 

V nadaljevanju je predstavljena analiza reševanja naloge. Celotno nalogo je pravilno rešilo le 

23,3 % učencev. Učenci so bili najbolj uspešni pri prepoznavanju trdne snovi (shema D) na 

ravni delcev. Pravilni odgovor je izbralo kar 85,4 % učencev. Manj uspešni so bili pri 

določanju ustrezne delčne predstavitve za spojino, ki je prikazana na shemi Č. Pravilno je 

odgovorilo 47,6 % učencev. 28,0 % učencev je bilo mnenja, da shema Č ponazarja 

porazdelitev delcev v zmesi elementa in spojine, kar kaže na težave pri razlikovanju med 

delčnimi predstavitvami zmesi, elementa in spojine. 18,3 % učencev je namesto 

submikroskopske predstavitve zmesi elementa in spojine izbralo shemo, ki predstavlja zmes 

dveh enoatomnih elementov. Omenjeni učenci imajo težave pri ločevanju med delčnima 

predstavitvama spojine in elementa.  

41,5 % učencev je izbralo ustrezno shemo (B), ki ponazarja porazdelitev delcev v zmesi 

plinov. Slaba tretjina učencev je menila, da shema B ponazarja zmes elementa in spojine v 

tekočem agregatnem stanju, kar kaže na težave pri ločevanju med predstavitvami tekočega in 

plinastega agregatnega stanja na ravni delcev. Shemo C, na kateri je predstavljena 

razporeditev delcev v tekoči zmesi elementa in spojine, je prepoznalo 39,0 % učencev. Učenci 

so imeli največ težav pri izbiri shem (A, D in E), ki predstavljajo element. Napačno je 

odgovorilo 98,8 % učencev. 46,8 % učencev je izbralo shemo A; 26,8 % shemo E; shemi A in 

E 7,3 % ter sheme A, D in E le eden izmed učencev. 

Ugotovitve kažejo, da imajo učenci najmanj težav pri izbiri submikropredstavitev, ki se 

navezujejo le na eno spremenljivko (na primer trdno snov). Okoli dve tretjini učencev ima 

težave pri določanju dveh spremenljivk (na primer zmes in plinasto agregatno stanje, zmes in 



 

10 

določitev elementa ali spojine). Največ težav imajo pri pripisovanju več različnih rešitev eni 

izmed trditev (Devetak idr., 2007). 

V raziskavi (Tóth in Kiss, 2006), ki je bila izvedena na Madžarskem, so morali dijaki, stari od 

13 do 17 let, iz delčnih predstavitev prepoznati trdno snov (heterogeno zmes elementa in 

spojine; element), plin (homogeno zmes elementa in spojine; zmes) in tekočino (homogeno 

zmes dveh elementov). Najbolj uspešni so bili pri prepoznavanju porazdelitve delcev v 

trdnem agregatnem stanju, saj je pravilni odgovor podalo kar 71,2 % dijakov. Nekoliko manj 

uspešni so bili pri določanju razporeditve, ki je značilna za tekočino. Pravilno shemo 

porazdelitve delcev v tekočem agregatnem stanju je izbralo 58,3 % dijakov. Pri 

prepoznavanju homogenih in heterogenih zmesi je bila uspešna le ena tretjina dijakov. 

Z raziskavo so prišli do ugotovitev, da imajo dijaki velike težave pri razlikovanju med 

homogenimi in heterogenimi zmesmi, fizikalno in kemijsko spremembo snovi, čisto snovjo in 

zmesjo ter elementom in spojino na delčni ravni.  

Razlikovanje med elementi, spojinami in zmesmi predstavlja osnovo za razumevanje 

kemijskih reakcij (Kind, 2004). Pri poučevanju pojmov element, spojina in zmes je potrebno 

uporabiti takšen učni pristop, ki učencem omogoča razlikovanje med njihovimi 

predstavitvami na makroskopski in submikroskopski ravni. Pri razlagi omenjenih pojmov se 

je potrebno izogibati uporabi pojma snov, saj je z njim mogoče opisati element, spojino 

oziroma zmes na makroskopski ravni (Loeffler, 1989). Učitelji bi morali pojem snov 

obravnavati pred pojmoma atom in molekula, ker se s tem bolj približajo učenčevim 

izkušnjam (Vogelezang, 1987). Ustrezno razumevanje pojma snovi vpliva na razumevanje 

teorij in osnov fizikalnih in kemijskih sprememb (Adbo in Taber, 2009; Liu in Lesniak, 

2005). 

Pri obravnavi pojma kemijska reakcija mora učitelj jasno predstaviti razlike med fizikalno in 

kemijsko spremembo, saj veliko učencev ne loči med njima (Kind, 2004). 

Ahtee in Varjola (1998) sta v raziskavi ugotovila, da približno ena četrtina 13- in 14-letnikov 

ter 17- in 18-letnikov ni razlikovala med pojmoma fizikalna in kemijska sprememba. 

Schollum (1981) je odkril, da ima kar 70,0 % 14-letnikov težave pri prepoznavanju fizikalnih 

sprememb. 

Učitelji bi morali razlago pojma kemijska reakcija povezati s prerazporeditvijo delcev v 

snoveh in spremembami med atomi na submikroskopski ravni, saj bi s tem izboljšali 

prepoznavanje kemijske spremembe (Kind, 2004). Težave pri razumevanju pojma kemijske 

reakcije se lahko pojavijo zaradi sočasne razlage vseh treh ravni. Učitelji ob razlagi 

makroskopskih opažanj omenjajo delce ter zapišejo enačbo kemijske reakcije. Posledično 
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večina učencev razume pojem le na makroskopski ravni, saj sta simbolna in submikroskopska 

raven neustrezno predstavljeni (Johnstone, 1991). Napačna razumevanja kemijske reakcije so 

povezana tudi z napačnimi razumevanji zgradbe snovi na ravni delcev (Devetak, 2012). 

 

3. RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI IN RAZISKOVALNE 

HIPOTEZE 

 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

Za ustrezno razumevanje kemijskih pojmov na submikroskopski ravni je pomembno 

medsebojno povezovanje vseh treh ravni hkrati. 

Razumevanje izbranih kemijskih pojmov (agregatno stanje snovi, fizikalna sprememba, čista 

snov, element, spojina, zmes in kemijska reakcija) na submikroskopski ravni so proučevali v 

številnih raziskavah. Ugotovili so, da imajo med drugim tudi slovenski učenci razvita napačna 

razumevanja agregatnih stanj snovi (Devetak, Vogrinc idr., 2009) in pojmov element, spojina 

in zmes (plinov, elementa in spojine) na submikroskopski ravni (Devetak idr., 2007). 

Z raziskavami so potrdili, da imajo učenci težave pri prepoznavanju prehodov med 

agregatnimi stanji snovi (Ahtee in Varjola, 1998; Schollum, 1981). 

Iz predstavljenih teoretičnih izhodišč izhaja raziskovalni problem, katerega glavni namen je 

ugotoviti, ali se med učenci devetega razreda pojavljajo napačna razumevanja izbranih 

kemijskih pojmov na submikroskopski ravni.  

V raziskavi je mogoče preveriti tudi razumevanje prehodov med agregatnimi stanji snovi na 

makroskopski ravni oziroma kemijske reakcije na simbolni ravni. Slovenski raziskovalci 

(Glažar idr., 2002; Šegedin, 2002; Devetak in Urbančič, 2003; Devetak, Vogrinc idr., 2009; 

Devetak in Glažar, 2010, v Devetak, 2012) so namreč ugotovili, da imajo učenci težave pri 

razumevanju simbolnih zapisov. 
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3.2  CILJI  

 

Prvi cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali imajo učenci devetega razreda osnovne šole težave 

pri prepoznavanju prehodov med agregatnimi stanji snovi na makroskopski ravni. 

Drugi cilj diplomskega dela je ugotoviti stopnjo razumevanja izbranih kemijskih pojmov na 

submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole. 

 

3.3  RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

V raziskavi je zastavljenih 5 hipotez: 

 

HIPOTEZA 1: Večina učencev devetega razreda razlikuje med pojmi izhlapevanje in 

izparevanje ter taljenje in raztapljanje na makroskopski ravni.  

HIPOTEZA 2: Učenci devetega razreda znajo na osnovi submikroskopske predstavitve vodi 

pripisati ustrezno agregatno stanje. 

HIPOTEZA 3: Učenci devetega razreda nimajo težav pri prepoznavanju čistih snovi in zmesi 

iz shem na submikroskopski ravni. 

HIPOTEZA 4: Učenci devetega razreda prepoznajo fizikalno spremembo iz shem na 

submikroskopski ravni. 

HIPOTEZA 5: Učenci devetega razreda napačno zapišejo enačbo kemijske reakcije iz shem 

submikroskopskih porazdelitev delcev. 
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4. METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V empirični raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop.  

 

4.1 VZOREC 

 

V neslučajnostni vzorec raziskave je bilo vključenih 188 učencev šestih osnovnih šol iz 

Ljubljane in njene okolice, ki so v šolskem letu 2015/2016 obiskovali deveti razred. Za 

sodelovanje v raziskavi je bilo potrebno pridobiti soglasje učiteljev kemije in staršev učencev.  

 

4.2 POTEK RAZISKOVALNEGA DELA 

 

Raziskovanje je potekalo v več stopnjah, ki so opisane v nadaljevanju. 

Prva stopnja: proučevanje literature v povezavi z razumevanjem določenih kemijskih pojmov 

na vseh treh ravneh predstavitve kemijskega pojma; pregledovanje učnih načrtov pri 

predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, naravoslovje ter kemija; izbor 

operativnih učnih ciljev, povezanih z agregatnimi stanji snovi (vode), submikroskopsko 

predstavitvijo agregatnih stanj snovi in prehodov med njimi, prehodi med agregatnimi stanji 

snovi, delčnimi predstavitvami snovi, razlikovanjem med kemijskimi in fizikalnimi 

spremembami ter njihovimi lastnostmi, simbolnim zapisom enačb kemijskih reakcij, pravili 

za urejanje kemijskih enačb, pojmoma reaktanti in produkti, razlikovanjem med čistimi 

snovmi (element, spojina) in zmesmi; pregled definicij pojmov (taljenje, raztapljanje, 

strjevanje, kondenzacija, izparevanje, izhlapevanje) v trenutno potrjenih učbenikih za 

naravoslovje in tehniko, naravoslovje in kemijo ter iskanje definicije pojma kapljevina v 

potrjenih učbenikih za fiziko. 

Druga stopnja: pridobitev soglasij učiteljev in učencev devetega razreda za sodelovanje v 

raziskavi; uporaba merskega instrumenta (preizkusa znanja), ki ustreza izbranim operativnim 

učnim ciljem; določitev Bloomovih kategorij informativnega znanja za posamezno nalogo v 

preizkusu znanja; reševanje preizkusov znanja 188 učencev devetega razreda na osnovnih 

šolah v Ljubljani in njeni okolici.  

Tretja stopnja: analiza rezultatov preizkusov znanja in obdelava podatkov z vidika pogostosti 

podanih odgovorov.  
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Četrta stopnja: interpretacija rezultatov z vidika razumevanja določenih kemijskih pojmov na 

vseh treh ravneh predstavitve. 

 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Merski instrument raziskave in hkrati tudi tehniko zbiranja podatkov je predstavljal preizkus 

znanja. Preizkus znanja je sestavljen iz 8 nalog, ki preverjajo doseganje določenih specifičnih 

operativnih učnih ciljev pri predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, 

naravoslovje in kemija ter razumevanje določenih kemijskih pojmov na vseh treh ravneh 

predstavitve.  

Zbiranje podatkov je potekalo na šestih osnovnih šolah v Ljubljani in njeni okolici. Za 

reševanje preizkusa znanja so imeli učenci na voljo 45 minut. 

Za merski instrument veljajo zgolj nekatere izmed merskih karakteristik, ki so opisane v 

nadaljevanju. Preizkus znanja je ekonomičen zato, ker vsebuje veliko nalog izbirnega tipa ter 

naloge s kratkimi odgovori, ki jih je mogoče hitro ovrednotiti. Merski instrument je 

diskriminativen, saj vsebuje problemske naloge na različnih kognitivnih stopnjah, kar 

omogoča ločevanje med učenci z boljšim in slabšim znanjem. Preizkus znanja je vsebinsko 

veljaven, saj so bili pri sestavljanju nalog upoštevani operativni učni cilji, ki so navedeni v 

učnih načrtih. 

V specifikacijski tabeli preizkusa znanja (tabela 1) so za vsako izmed problemskih nalog na 

sistematičen način predstavljeni testirani pojmi, vsebinska poglavja, tipi nalog in kognitivne 

stopnje po Bloomu. 
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Tabela 1: Specifikacijska tabela preizkusa znanja  

NALOGA VSEBINSKO 

POGLAVJE 

VKLJUČENI 

POJMI 

TIP 

NALOGE 

KOGNITIVNA 

STOPNJA PO 

BLOOMU 

1.1 

 

Agregatno stanje 

snovi 

 taljenje snovi 

 trdno in tekoče 

agregatno stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

1.2 Agregatno stanje 

snovi 

 izparevanje 

 tekoče in plinasto 

agregatno stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

1.3 Agregatno stanje 

snovi 

 strjevanje snovi 

 zmrzovanje vode 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

1.4 Agregatno stanje 

snovi 

 kondenzacija 

 vodna para 

 izhlapevanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

2. Agregatno stanje 

snovi 

 trdno, tekoče in 

plinasto agregatno 

stanje 

naloga 

izbirnega tipa 

1. stopnja 

(znanje) 

3.a Razporeditev 

delcev 

 zmes plinov 

 porazdelitev 

delcev 

 

naloga 

izbirnega tipa 

z enim 

pravilnim 

odgovorom 

1. stopnja 

(znanje) 

3.b Razporeditev 

delcev 

 element v trdnem 

agregatnem stanju 

 porazdelitev 

delcev 

naloga 

izbirnega tipa 

z enim 

pravilnim  

odgovorom 

1. stopnja 

(znanje) 

3.c Razporeditev 

delcev 

 zmes elementov 

 porazdelitev 

delcev 

naloga 

izbirnega tipa 

z enim 

pravilnim  

odgovorom 

1. stopnja 

(znanje) 

3.č Razporeditev 

delcev 

 spojina 

 porazdelitev 

delcev 

naloga 

izbirnega tipa 

z enim 

pravilnim  

odgovorom 

1. stopnja 

(znanje) 

 

 

 



 

16 

NALOGA VSEBINSKO 

POGLAVJE 

VKLJUČENI 

POJMI 

TIP 

NALOGE 

KOGNITIVNA 

STOPNJA PO 

BLOOMU 

3.d Razporeditev 

delcev 

 plin 

 porazdelitev 

delcev 

 

naloga 

izbirnega tipa 

z več 

pravilnimi 

odgovori 

1. stopnja 

(znanje) 

4.1 Razporeditev 

delcev 

 tekoče agregatno 

stanje 

 porazdelitev 

delcev 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

1. stopnja 

(znanje) 

4.2 Razporeditev 

delcev 

 zmes 

 porazdelitev 

delcev 

 tekoče agregatno 

stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

 

4.3 Razporeditev 

delcev 

 čista snov 

 element 

 porazdelitev 

delcev 

 tekoče agregatno 

stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

5. Razporeditev 

delcev 

 zmes plinov 

 zmes spojin 

 zmes elementa in 

spojine 

 vodna raztopina 

elementa 

 porazdelitev 

delcev 

 plinasto agregatno 

stanje 

naloga 

izbirnega tipa 

z več 

pravilnimi 

odgovori 

2. stopnja 

(razumevanje) 
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NALOGA VSEBINSKO 

POGLAVJE 

VKLJUČENI 

POJMI 

TIP 

NALOGE 

KOGNITIVNA 

STOPNJA PO 

BLOOMU 

6. Razporeditev 

delcev 

 

Agregatno stanje 

snovi 

 

 

 fizikalna 

sprememba 

 segrevanje 

 tekoče agregatno 

stanje 

 porazdelitev 

delcev 

 plinasto agregatno 

stanje 

 izhlapevanje 

 izparevanje 

naloga 

izbirnega tipa 

z več 

pravilnimi 

odgovori 

2. stopnja 

(razumevanje) 

7. Agregatno stanje 

snovi 

 segrevanje 

 sublimacija 

 taljenje 

 zmrzovanje 

 vrenje 

 razporeditev 

delcev 

 fizikalna 

sprememba 

 trdno agregatno 

stanje 

 plinasto agregatno 

stanje 

naloga 

izbirnega tipa 

z enim 

pravilnim 

odgovorom 

2. stopnja 

(razumevanje) 

8.1 Razporeditev 

delcev 

 

Kemijske reakcije 

 kemijska reakcija 

 molekula 

 element 

 simbolni zapis 

snovi 

 spojina 

 reaktanti 

 produkti 

 plin 

 razporeditev 

delcev 

naloga 

izbirnega tipa 

z več 

pravilnimi 

odgovori 

2. stopnja 

(razumevanje, 

uporaba) 
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NALOGA VSEBINSKO 

POGLAVJE 

VKLJUČENI 

POJMI 

TIP 

NALOGE 

KOGNITIVNA 

STOPNJA PO 

BLOOMU 

8.2 Razporeditev 

delcev 

 

Kemijske reakcije 

 simbolni zapis 

snovi 

 enačba kemijske 

reakcije 

 razporeditev 

delcev 

 molekula 

 element 

 prebitek 

reaktantov 

 plinasto agregatno 

stanje 

naloga s 

kratkim 

odgovorom 

3. stopnja 

(sinteza) 

 

Pri oblikovanju preizkusa znanja je bilo potrebno upoštevati ne le specifikacijsko tabelo, 

temveč tudi operativne učne cilje pri predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, 

naravoslovje ter kemija. V tabeli 2 so sistematično urejeni omenjeni operativni učni cilji ter z 

njimi povezani vsebinski sklopi, ki se navezujejo na obravnavo izbranih kemijskih pojmov. 

Zajeti so le tisti operativni učni cilji, pojmi in vsebine, ki so povezani z merskim 

instrumentom, uporabljenim v raziskavi diplomskega dela (preizkus znanja). 
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Tabela 2: Sistematični pregled vsebinskih sklopov, operativnih učnih ciljev, usvojenih pojmov in 

vsebin pri predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, naravoslovje in kemija 

RAZRED PREDMET VSEBINSKI 

SKLOP 

OPERATIVNI 

UČNI CILJ IZ 

UČNEGA 

NAČRTA 

USVOJENI POJMI 

IN VSEBINE 

2.  Spoznavanje 

okolja 

 Snovi  »razlikujejo 

različna 

agregatna 

stanja vode« 

(Kolar, Krnel 

in Velkavrh, 

2011, str. 8) 

 »vedo, da so 

nekateri 

pojavi 

obrnljivi, 

nekateri pa 

neobrnljivi« 

(Kolar idr., 

2011, str. 8) 

 agregatna stanja 

vode 

 

 

 

 

 

 taljenje in 

strjevanje snovi 

(obrnljiva 

pojava) 

 

3.  Spoznavanje 

okolja 

 Snovi  »poznajo 

spreminjanje 

lastnosti 

snovi pri 

segrevanju« 

(Kolar idr., 

2011, str. 8)  

 spreminjanje 

lastnosti snovi 

pri segrevanju 

4.  Naravoslovje 

in tehnika 

 Snovi: 

Spreminjanje 

lastnosti 

snovi 

 »dokazati, da 

segrevanje in 

ohlajanje 

povzročata 

spremembe 

lastnosti 

snovi« 

(Vodopivec, 

Papotnik, 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Skribe Dimec 

in Balon, 

2011, str. 8) 

 »trdne snovi, 

kapljevine in 

plini« 

(Vodopivec idr., 

2011, str. 9) 
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RAZRED PREDMET VSEBINSKI 

SKLOP 

OPERATIVNI 

UČNI CILJ IZ 

UČNEGA 

NAČRTA 

USVOJENI 

POJMI IN 

VSEBINE 

5.  Naravoslovje 

in tehnika 

 Snovi: 

Snovi v 

naravi 

(voda) 

 »opisati 

agregatna stanja 

vode in 

pojasniti 

njihove 

lastnosti« 

(Vodopivec 

idr., 2011, str. 

8) 

 »poiskati in 

opredeliti 

razlike med 

procesi 

zgoščevanja in 

izhlapevanja oz. 

izparevanja« 

(Vodopivec 

idr., 2011, str. 

8) 

 

 agregatna stanja 

vode in njihove 

lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 izparevanje in 

izhlapevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 »spremembe 

agregatnega 

stanja« 

(Vodopivec idr., 

2011, str. 10) 
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RAZRED PREDMET VSEBINSKI 

SKLOP 

OPERATIVNI 

UČNI CILJ IZ 

UČNEGA 

NAČRTA 

USVOJENI 

POJMI IN 

VSEBINE 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naravoslovje  Snovi: 

Snovi so 

iz delcev 

 »opredelijo 

pojem snovi in 

spoznajo, da so 

snovi zgrajene iz 

delcev / 

gradnikov« 

(Skvarč idr., 

2011, str. 9) 

 »razumejo razlike 

med 

porazdelitvijo 

delcev / 

gradnikov snovi 

v posameznem 

agregatnem 

stanju in iz 

submikroskopske

ga prikaza 

zgradbe snovi 

sklepajo na 

agregatno stanje« 

(Skvarč idr., 

2011, str. 9)  

 snov 

 zgradba snovi 

 

 

 

 

 

 

 submikroskopske 

predstavitve 

agregatnih stanj 

snovi 
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RAZRED PREDMET VSEBINSKI 

SKLOP 

OPERATIVNI 

UČNI CILJ IZ 

UČNEGA NAČRTA 

USVOJENI 

POJMI IN 

VSEBINE 

7.  Naravoslovje  Snovi: 

Zmesi in 

čiste snovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »razlikujejo med 

čistimi snovmi in 

zmesmi« (Skvarč 

idr., 2011, str. 9) 

 »spoznajo, da so 

čiste snovi 

kemijski elementi 

in spojine« 

(Skvarč idr., 

2011, str. 9) 

 »spoznajo, da so 

kemijski elementi 

sestavljeni iz ene 

vrste atomov, v 

spojinah pa so 

povezani med 

seboj atomi več 

elementov« 

(Skvarč idr., 

2011, str. 9) 

 čista snov  

 zmes 

 

 

 element 

 spojina 

 

 

 

 

 delci v elementu 

in spojini 
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RAZRED PREDMET VSEBINSKI 

SKLOP 

OPERATIVNI 

UČNI CILJ IZ 

UČNEGA 

NAČRTA 

USVOJENI 

POJMI IN 

VSEBINE 

7.   Naravoslovje  Snovi: 

Fizikalne in 

kemijske 

spremembe 

snovi 

 

 

 

 

 

 

 

 »razlikujejo 

med fizikalnimi 

in kemijskimi 

spremembami 

in sklepajo, pri 

katerih procesih 

oz. 

spremembah, ki 

jih poznajo iz 

življenja, se 

snov spreminja« 

(Skvarč idr., 

2011, str. 10) 

 »spoznajo na 

preprostih 

primerih sinteze 

binarnih spojin 

pojme: 

kemijska 

reakcija, 

reaktanti, 

produkti in 

besedno 

opisujejo« 

(Skvarč idr., 

2011, str. 10) 

 »spoznajo, da se 

pri kemijski 

reakciji 

spreminjata 

snov in 

energija« 

(Skvarč idr., 

2011, str. 10) 

 kemijska  

sprememba 

 fizikalna 

sprememba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kemijska 

reakcija 

 reaktanti 

 produkti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sprememba 

snovi in 

energije pri 

kemijski 

reakciji 
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RAZRED PREDMET VSEBINSKI 

SKLOP 

OPERATIVNI 

UČNI CILJ IZ 

UČNEGA 

NAČRTA 

USVOJENI POJMI 

IN VSEBINE 

8.  Kemija  Kemija je 

svet snovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »razumejo 

pojme snovi in 

agregatna stanja 

snovi z 

razporeditvijo in 

gibanjem 

gradnikov 

(delcev)« 

(Bačnik idr., 

2011, str. 7) 

 »elemente / 

spojine (kot čiste 

snovi) opredelijo 

z gradniki – 

atomi / 

molekulami in 

pridobijo 

predstave o 

njihovi relativni 

velikosti« 

(Bačnik idr., 

2011, str. 7) 

 »spoznajo 

simbol / formulo 

kot zapis za 

atom elementa / 

molekulo 

elementa 

oziroma 

spojine« (Bačnik 

idr., 2011, str. 7) 

 snov (čista snov 

in zmes) 

 submikroskopske 

predstavitve 

agregatnih stanj 

snovi 

 

 

 

 

 elementi in 

spojine 

 gradniki 

elementa in 

spojine  

 

 

 

 

 

 

 

 simbolni zapisi in 

formule za atom, 

molekulo 

elementa in 

spojino 
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RAZRED PREDMET VSEBINSKI 

SKLOP 

OPERATIVNI 

UČNI CILJ IZ 

UČNEGA NAČRTA 

USVOJENI POJMI 

IN VSEBINE 

9.  Kemija  Kemijske 

reakcije 

 »znajo 

prepoznavati 

kemijske 

spremembe« 

(Bačnik idr., 

2011, str. 9) 

 »razumejo 

kemijske 

spremembe kot 

kemijske reakcije 

oziroma kot 

snovne in 

energijske 

spremembe« 

(Bačnik idr., 

2011, str. 9) 

 

 

 »opredelijo 

reaktante in 

produkte kemijske 

reakcije« (Bačnik 

idr., 2011, str. 9) 

 prepoznavanje 

kemijskih 

sprememb 

 

 

 

 »kemijska 

sprememba kot 

kemijska 

reakcija« (Bačnik 

idr., 2011, str. 9) 

 »kemijska 

sprememba kot 

snovna in 

energijska 

sprememba« 

(Bačnik idr., 

2011, str. 9) 

 opredelitev 

reaktantov in 

produktov 
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RAZRED PREDMET VSEBINSKI 

SKLOP 

OPERATIVNI 

UČNI CILJ IZ 

UČNEGA NAČRTA 

USVOJENI 

POJMI IN 

VSEBINE 

9.  Kemija  Kemijske 

reakcije 

 »spoznajo 

kemijske enačbe 

kot zapise 

kemijskih reakcij 

in poznajo pravila 

za urejanje 

kemijskih enačb« 

 »razumejo 

kemijske reakcije 

z uporabo 

vizualizacijskih 

sredstev 

(modelov, 

animacij in 

submikroskopskih 

prikazov 

kemijskih reakcij) 

in se tako urijo v 

zapisovanju 

preprostih 

kemijskih reakcij 

z urejenimi 

kemijskimi 

enačbami (od 

makroskopskega 

(besednega), prek 

submikroskopske

ga (modelni 

prikazi) do 

simbolnega 

zapisa)« (Bačnik 

idr., 2011, str. 9, 

10) 

 kemijska enačba 

 urejanje 

kemijskih enačb 

 simbolni zapis 

enačb kemijskih 

reakcij 

 submikroskopske 

predstavitve 

kemijskih reakcij 
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4.4 OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatki so bili obdelani s pomočjo deskriptivne statistike v programu Microsoft Excel 2010. 

Pri tem je bila uporabljena frekvenčna distribucija (f, f %). Relativne in absolutne frekvence 

so prikazane v tabelah pri pregledu reševanja posamezne naloge v preizkusu znanja. 

 

5. REZULTATI Z DISKUSIJO 

 

V nadaljevanju so predstavljene naloge, ki so bile vključene v merski instrument raziskave 

diplomskega dela. Za vsako izmed nalog je navedena vrsta naloge, taksonomska stopnja po 

Bloomu, preverjani pojmi ter pravilen odgovor. Pri prvi nalogi so podane tudi definicije 

preverjanih pojmov, ki so zapisane v analiziranih učbenikih za naravoslovje in tehniko (v 4. in 

5. razredu), naravoslovje (v 7. razredu) ter kemijo (v 8. in 9. razredu osnovne šole). Pri četrti 

nalogi so podane definicije pojma kapljevina, ki jih je mogoče zaslediti v izbranih analiziranih 

učbenikih pri predmetu fizika. 

V sklopu, imenovanem pregled reševanja naloge, so v tabelah navedene absolutne in relativne 

frekvence pravilnih in napačnih odgovorov. 

Rezultati pri posamezni nalogi so ustrezno interpretirani.  

 

1. NALOGA  

 

1.1   

Poleti ti je zelo vroče in se želiš osvežiti s hladnim sokom. Iz zamrzovalnika vzameš kocko 

ledu in jo daš v sok. Kaj se bo zgodilo z ledom? 

                                                                                                                                                   

                

 

Vrsta naloge: 

Naloga objektivnega tipa: naloga s kratkim odgovorom. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

2. stopnja (razumevanje).  
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Vključeni pojmi: 

Taljenje snovi, trdno in tekoče agregatno stanje snovi. 

 

Pravilna odgovora:  

Led se bo stalil. 

Agregatno stanje ledu se bo spremenilo (iz trdnega v tekoče). 

 

Pregled reševanja naloge: 

 

Tabela 3: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 1.1 

ODGOVOROR ff f (%)ff  (%) 

Pravilni odgovori: 

 stalil, stali 

 talil, taliti 

89 47,3 

Pravilna odgovora: 

 sprememba agregatnega 

stanja 

 led se spremeni v tekočino 

2 1,1 

1. skupina napačnih 

odgovorov (napačni zapisi 

procesov na makroskopski 

ravni): 

 stopil, stopi, stopila 

 topil 

 raztopil, raztopi 

95 50,5 

2. skupina napačnih 

odgovorov:   

Makroskopska opažanja: 

 plava na vodi 

 hladi pijačo  

2 1,1 

 

Pravilen odgovor, ki je vezan na proces taljenja oziroma na spremembo agregatnega stanja, je 

podalo 48,4 % učencev devetega razreda. Pogostejši je bil odgovor, ki se je navezoval na 

taljenje, saj je tako odgovorilo kar 47,3 % učencev.  

Največ, 50,5 % učencev, ni prepoznalo ustreznega procesa na makroskopski ravni, saj so 

menili, da se bo led stopil, topil oziroma raztopil v soku. 

1,1 % učencev je v odgovoru zapisalo neustrezna makroskopska opažanja. 
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Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da več kot polovica učencev devetega razreda ne loči med 

pojmoma taliti in topiti, saj menijo, da se led topi v soku. Vzrok nerazumevanja je lahko 

posledica napačne uporabe pojmov v pogovornem jeziku. Pogosto se namreč uporablja izraz 

topiti namesto taliti (na primer led se topi). 

Učenci v 2. razredu osnovne šole spoznajo pojma taljenje in raztapljanje pri predmetu 

Spoznavanje okolja. Poleg tega se učenci v tem razredu seznanijo tudi z agregatnimi stanji 

vode (Kolar idr., 2011), ki jih bolj podrobno obravnavajo v 5. razredu osnovne šole 

(Vodopivec idr., 2011). 

V tabeli 4 so navedene razlage pojma taljenje, ki jih lahko najdemo v trenutno potrjenih 

učbenikih pri predmetih naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu (učbeniki, izdani pri 

založbah DZS (2003, 2006), Mladinska knjiga, Modrijan, Rokus, Rokus Klett (2010, 2015) in 

Tehniška založba Slovenije); naravoslovje v 7. razredu (učbenik, izdan pri založbi Rokus) in 

kemija v 8. razredu (učbenika, izdana pri Cankarjevi založbi in Založništvu Jutro). 
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Tabela 4: Razlage pojma taljenje v trenutno potrjenih učbenikih pri predmetih naravoslovje in 

tehnika (v 4. in 5. razredu), naravoslovje (v 7. razredu) in kemija (v 8. razredu) 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA TALJENJE 

Raziskujem in 

ustvarjam, 

učbenik za 

naravoslovje in  

tehniko v 

četrtem razredu 

9-letne osnovne 

šole 

Gusta Mirt, 

Marta Novak 

in Janez 

Virtič 

 

Mladinska 

knjiga 

»Če led segrevamo, se tali in nastane 

tekoča voda.« (Mirt, Novak in Virtič, 

2004, str. 68) 

Naravoslovje in 

tehnika 4, 

učbenik za 4. 

razred 

devetletke 

Andreja 

Kolman, 

Danica Mati 

Djuraki, Irena 

Furlan, Joži 

Žibert, Marta 

Klanjšek 

Gunde, 

Matjaž Jaklin 

in Riko 

Jerman 

Rokus »Trdnine se lahko pri segrevanju 

stalijo.« (Kolman idr., 2006, str. 37) 

»Prehajanje snovi iz trdnega v 

kapljevinsko agregatno stanje 

imenujemo taljenje.« (Kolman idr., 

2006, str. 37) 

»Temperaturo, pri kateri se neka snov 

tali, imenujemo tališče.« (Kolman idr., 

2006, str. 37) 

 

Od mravlje do 

Sonca 1, 

naravoslovje in 

tehnika za 4. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

Dušan Krnel, 

Barbara Bajd, 

Seta Oblak, 

Saša A. 

Glažar in Igor 

Hostnik 

Modrijan »Nekatere snovi se pri segrevanju 

spremenijo, tako da iz trdne snovi 

nastane tekočina«... (Krnel, Bajd, 

Oblak, Glažar in Hostnik, 2006, str. 16)  

»Pri segrevanju ledu dobimo tekočo 

vodo«... (Krnel idr., 2006, str. 16) 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA TALJENJE 

Raziskujemo, 

gradimo, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko: 4. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

Darja Skribe 

Dimec, Ana 

Gostinčar 

Blagotinšek 

in Franko 

Florjančič 

DZS 

 

 

 

 

 

»Med segrevanjem lahko iz trdnih snovi 

nastanejo tekočine...« (Skribe Dimec, 

Gostinčar Blagotinšek in Florjančič, 

2006, str. 85) 

 

Naravoslovje in 

tehnika 5, 

učbenik za 5. 

razred osnovne 

šole 

Andreja 

Kolman, 

Danica Mati 

Djuraki, 

Irena Furlan, 

Marta 

Klanjšek 

Gunde, 

Matjaž Jaklin 

in Riko 

Jerman 

Rokus Klett »Pri segrevanju se voda spremeni iz 

trdnine v kapljevino.« »Za taljenje je 

potrebna toplota.« (Kolman idr., 2010, 

str. 41) 

 

»Ledene kocke so zmrznjena voda.« 

»Če jih damo v tekočo vodo, ki je 

toplejša od ledu, teče toplota iz vode v 

ledene kocke, zato se led tali.« »Pri tem 

nastaja mrzla voda, ki se meša z vodo v 

kozarcu.« (Kolman idr., 2010, str. 40) 

Naravoslovje in 

tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja 

Milan 

Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita 

Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

»Iz koščkov ledu ob segrevanju nastane 

voda.« »Agregatno stanje vode se pri 

tem spremeni iz trdnega v tekoče.« 

(Brumen, Hajdinjak, Kruder, Mencinger 

Vračko in Pufič, 2005, str. 10) 

Raziskujemo, 

gradimo, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko: 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

Darja Skribe 

Dimec, Ana 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Franko 

Florjančič in 

Sonja Zajc 

DZS »Če kocko ledu vržemo v posodo z 

vodo, se stali.« »Iz ledu nastane voda«... 

»Med taljenjem se spremeni le oblika 

vode – iz ledu nastane tekoča voda.«  

(Skribe Dimec, Gostinčar Blagotinšek, 

Florjančič in Zajc, 2003, str. 42) 

 

»Če led segrevamo, se utekočini – iz 

njega ponovno nastane tekoča voda.« 

(Skribe Dimec idr., 2003, str. 39) 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA TALJENJE 

Radovednih 5 

Naravoslovje in 

tehnika 5  

Polona 

Mežnar, 

Mateja 

Slevec in 

Asja Štucin 

Rokus Klett »S segrevanjem spremenimo led v 

tekočo vodo (taljenje)«… (Mežnar, 

Slevec in Štucin, 2015, str. 37)  

Naravoslovje 7 

 

Andreja 

Kolman, 

Danica Mati 

Djuraki, 

Danica 

Pintar, Irena 

Furlan, Marta 

Klanjšek 

Gunde, Riko 

Jerman in 

Rudi Ocepek 

Rokus »Trdnine se lahko pri segrevanju 

stalijo.« »Taljenje je prehajanje snovi iz 

trdnega v kapljevinasto agregatno 

stanje.« »Temperaturo, pri kateri se 

neka snov tali, imenujemo tališče.« 

(Kolman idr., 2005, str. 45) 

Pogled v kemijo 

8, učbenik za 

osmi razred 

osnovne šole 

Aleksandra 

Kornhauser 

in Malcolm 

Frazer 

Cankarjeva 

založba 

»Led se pri segrevanju stali v tekočo 

vodo.« (Kornhauser in Frazer, 2003, str. 

30) »Voda se pretvarja iz trdnega 

agregatnega stanja v tekoče pri 0 ⁰C.« 

»Tališče vode je tedaj 0 ⁰C.« 

(Kornhauser in Frazer, 2003, str. 31) 

Od atoma do 

molekule, 

učbenik za 

kemijo v 8. 

razredu 

osnovne šole 

Andrej 

Smrdu 

Založništvo 

Jutro 

»Spremembo iz trdnega v tekoče 

agregatno stanje imenujemo taljenje«... 

(Smrdu, 2011, str. 12) 

 

»Če trdno snov segrejemo na dovolj 

visoko temperaturo, se stali – preide v 

tekoče agregatno stanje.« (Smrdu, 2011, 

str. 11) 

»Pri temperaturi tališča snov preide iz 

trdnega v tekoče agregatno stanje.« 

(Smrdu, 2011, str. 12) 

 

Iz tabele 4 je mogoče razbrati, da avtorji učbenikov pojem taljenje definirajo zelo podobno. V 

vseh analiziranih učbenikih je namreč mogoče zaslediti povezovanje pojma taljenje s 

procesom segrevanja. V vseh učbenikih, razen v učbenikih Raziskujem in ustvarjam, 

Raziskujemo, gradimo (učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu) ter Radovednih 5 je 

navedeno, da snov pri procesu segrevanja preide iz trdnega v tekoče agregatno stanje.  
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Kolman idr. (2010) povezujejo proces taljenja ne le s segrevanjem, temveč tudi s prehajanjem 

toplote iz toplejšega (tekoča voda) na hladnejše mesto (led). Voda zaradi prejemanja toplote 

preide iz trdnega v tekoče agregatno stanje. Tovrstna definicija pojma taljenje je ustrezna. 

Skribe Dimec idr. (2003) so v definiciji pojma taljenje zapisali, da se pri omenjenem procesu 

ne spremeni snov, temveč le njena oblika. Pri razlagi pojma je to potrebno omeniti, saj imajo 

učenci glede na rezultate raziskav (Ahtee in Varjola, 1998; Schollum, 1981) težave pri 

razlikovanju med fizikalnimi in kemijskimi spremembami. 

Pri podajanju definicije pojma taljenje je potrebno poudariti tudi to, da se snov tali pri 

temperaturi tališča, ki je za vsako čisto snov točno določena. Povezovanje procesa taljenja s 

temperaturo tališča je mogoče zaslediti le v učbenikih Naravoslovje in tehnika 4, 

Naravoslovje 7, Pogled v kemijo 8 in Od atoma do molekule. 

 

V tabeli 5 so podane definicije pojma raztapljanje, ki jih najdemo v trenutno potrjenih 

učbenikih pri predmetih naravoslovje in tehnika v 5. razredu (učbeniki, izdani pri založbah 

DZS, Modrijan in Tehniška založba Slovenije), naravoslovje v 7. razredu (učbenika, izdana 

pri založbah DZS in Narava) in kemija v 8. razredu (učbenika, izdana pri Cankarjevi založbi 

in založbi Rokus Klett). 

Učenci bolj natančno spoznajo pojem raztapljanja v 5. razredu, ko usvojijo pojme, povezane z 

omenjenim procesom (topilo, topljenec in raztopina) (Vodopivec idr., 2011).  
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Tabela 5: Razlage pojma raztapljanje v trenutno potrjenih učbenikih pri predmetih naravoslovje in 

tehnika (v 5. razredu), naravoslovje (v 7. razredu) in kemija (v 8. razredu) 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA 

RAZTAPLJANJE 

Od mravlje do 

Sonca 2,  

Naravoslovje in 

tehnika za 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

 

Dušan Krnel, 

Barbara 

Bajd, Seta 

Oblak, Saša 

A. Glažar in 

Igor Hostnik 

Modrijan »Tekočine, v katerih raztapljamo snovi, 

so topila.« »Snovi, ki jih raztapljamo, 

pa so topljenci.« (Krnel, Bajd, Oblak, 

Glažar in Hostnik, 2003, str. 15) 

 

»Iz vode in soli nastane raztopina soli v 

vodi.« »V tej raztopini sta dve snovi, 

zato je to zmes.« »Vodna raztopina soli 

je zmes vode in soli.« (Krnel idr., 2003, 

str. 15) 

Raziskujemo,  

gradimo, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko: 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

 

Darja Skribe 

Dimec, Ana 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Franko 

Florjančič in 

Sonja Zajc 

DZS »Med raztapljanjem se pomešata dve 

različni snovi, topljenec in topilo.« 

(Skribe Dimec idr., 2003, str. 42)  

 

 

 

 

Naravoslovje  

in tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja 

 

Milan 

Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita 

Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

»V vodi se nekatere snovi raztapljajo.« 

»Snov, ki se v vodi raztaplja, 

imenujemo topljenec.« »Voda z 

raztopljenim topljencem je zmes, ki se 

imenuje raztopina.« (Brumen idr., 2005, 

str. 13) 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA 

RAZTAPLJANJE 

Aktivno v 

naravoslovje 2, 

učbenik za 

naravoslovje v 

7. razredu 

osnovne šole 

Andrej 

Šorgo, Boris 

Čeh in Mitja 

Slavinec 

DZS »Destilirana voda je topilo, sol pa je 

topljenec.« »Topila je običajno več in je 

največkrat tekoče.« »Topljenca je manj 

kot topila in se v topilu raztaplja.« »Ko 

se topljenec raztopi v topilu, dobimo 

raztopino.« »Raztopina je torej zmes 

topila in topljenca.« (Šorgo, Čeh in 

Slavinec, 2014, str. 14) 

»V raztopini so delci topljenca 

porazdeljeni med delce topila, oboji pa 

se v raztopini neprestano gibljejo v vse 

smeri in pri tem zadevajo (trkajo) drug 

ob drugega«… (Šorgo idr., 2014, str. 

15) 

Spoznavamo 

naravo 7, 

učbenik za 

naravoslovje v 

7. razredu 

osnovne šole 

Tinka Bačič, 

Barbara 

Vilhar, 

Mojca 

Vilfan, 

Simona 

Strgulc 

Krajšek, 

Cene Fišer, 

Danilo Bevk 

in Rok Tkavc 

Narava »Vzemimo nekaj navadnega sladkorja 

in ga raztopimo v kozarcu vode.« 

»Pripravili smo zmes – raztopino 

sladkorja v vodi.« »Pravimo, da je voda 

topilo, sladkor pa topljenec.«  

»Raztopina je zmes topljenca in topila, 

pri čemer je praviloma topilo 

kapljevina, topljenec pa trdna snov.« 

(Bačič idr., 2014, str. 14) 

Pogled v kemijo 

8, učbenik za 

osmi razred 

osnovne šole 

Aleksandra 

Kornhauser 

in Malcolm 

Frazer 

Cankarjeva 

založba 

»Sol iz filtrata lahko pridobimo z 

uparevanjem.«  

»Raztopine so zmesi.« »Vsebujejo 

topilo (v tem primeru je to voda) in 

topljenec (v tem primeru je to sol).« 

(Kornhauser in Frazer, 2003, str. 12) 

Peti element, 

učbenik za 

kemijo v osmem 

razredu 

osnovne šole 

 

Iztok 

Devetak, 

Tanja Cvirn 

Pavlin in 

Samo Jamšek 

Rokus Klett »Na prvi pogled se morda zdi, da gre za 

kemijsko spremembo, a če nastalo 

raztopino (slano vodo) segrevamo, voda 

izhlapi in na dnu ostane trden natrijev 

klorid.« »To pomeni, da so se natrijevi 

ter kloridni ioni in molekule vode le 

pomešali med seboj«… (Devetak, Cvirn 

Pavlin idr., 2010, str. 46) 
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Če analiziramo razlage pojma raztapljanje, ki so podane v učbenikih, lahko ugotovimo, da je 

v učbeniku Raziskujemo, gradimo navedena nepopolna definicija, saj zajema le opis procesa 

raztapljanja (mešanje topljenca in topila), pri čemer pojma topilo in topljenec nista 

obrazložena. V učbenikih Pogled v kemijo 8 in Peti element prav tako ni podane razlage 

omenjenih pojmov. 

V učbeniku Naravoslovje in tehnika 5 lahko zasledimo strokovno neustrezno definicijo pojma 

raztapljanje. V razlagi je namreč omenjeno le, da se topljenec raztaplja v vodi, pri čemer pa ni 

obrazložene definicije za pojem topilo. 

V učbeniku Od mravlje do Sonca 2 je zapisana nepopolna definicija procesa raztapljanja, 

čeprav je vanjo vključena razlaga pojmov topilo in topljenec ter primer nastanka raztopine iz 

soli in vode. Razlaga pojma bi bila ustreznejša, če bi bilo navedeno, kateri dve snovi v 

raztopini predstavljata topilo (voda) oziroma topljenec (sol). 

V učbeniku Spoznavamo naravo 7 je opisan nastanek zmesi iz sladkorja in vode, pri čemer je 

obrazloženo, katera snov predstavlja topljenec oziroma topilo. Poleg tega je v razlagi 

navedeno tudi, da je v večini primerov topilo kapljevina in topljenec trdna snov. Tovrstna 

razlaga pojma raztapljanje je ustrezna. 

V učbeniku Aktivno v naravoslovje 2 je navedena zelo obširna in najbolj ustrezna definicija 

pojma raztapljanje. Na začetku razlage sta navedena primera topljenca (destilirana voda) in 

topila (sol). V nadaljevanju je navedeno, da je topila običajno več kot topljenca. Za topljenec 

je značilno, da se raztaplja v topilu (ponavadi tekočem), pri čemer se tvori raztopina, v kateri 

so delci topljenca porazdeljeni med delce topila. Poleg tega je v definiciji pojma raztapljanje 

opisano tudi gibanje delcev topila in topljenca. 

Dobra definicija pojma je navedena tudi v učbeniku Peti element, saj je razlaga osredotočena 

na pogosto napačno razumevanje učencev. Učenci namreč velikokrat mislijo, da je proces 

raztapljanja kemijska sprememba, zato je v definiciji s pomočjo primera opisano, da so delci v 

raztopini soli in vode (natrijevi in kloridni ioni ter molekule vode) zgolj pomešani med seboj.  

Rezultati naloge 1.1 kažejo, da večina učencev ne razume dogajanja pri procesu raztapljanja 

in taljenja, saj menijo, da se led v soku raztopi. Led ne predstavlja topljenca, temveč trdno 

snov, ki se stali zato, ker ima sok višjo temperaturo od temperature tališča vode. 

Neprepoznavanje procesa taljenja je lahko povezano tudi s tem, da naj bi bili pri procesu 

raztapljanja vedno udeleženi dve snovi, medtem ko pri taljenju le ena. Posledica tovrstnega 

razumevanja pojmov so lahko tudi definicije pojmov raztapljanje in taljenje v vseh 

analiziranih učbenikih. Ravno zato bi morali učitelji dopolniti omenjene definicije z 

različnimi primeri, s katerimi bi ponazorili razlike med obema procesoma. 
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1.2 

Mami pomagaš kuhati kosilo. V lonec daš krompir z vodo. Posodo pozabiš pokriti. Ko čez 

čas pogledaš v lonec, je v njem le še krompir. Kaj se je zgodilo z vodo? 

                                                                                                                                                 

                                                                                   

 

Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga s kratkim odgovorom. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

2. stopnja (razumevanje).  

 

Vključeni pojmi: 

Izparevanje, tekoče in plinasto agregatno stanje. 

 

Pravilni odgovori: 

Voda je izparela/povrela. Nastala je vodna para. 
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Pregled reševanja naloge: 

 

Tabela 6: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 1.2 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 izparela 

 izpari 

 povrela 

 nastane vodna para 

80 42,8 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 izhlapela 

 izhlapi 

100 53,5 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 izpuhtela 

2 

 

1,1 

3. skupina napačnih 

odgovorov: 

 voda je šla v krompir 

 krompir je vodo posrkal 

2 

 

1,1 

4. skupina napačnih 

odgovorov: 

 nastane plin 

1 0,5 

*Pri nalogi 1.2 eden izmed učencev devetega razreda ni odgovoril na zastavljeno vprašanje. 

 

Pravilen odgovor, v katerem so vključeni pojmi izparela, povrela oziroma vodna para, je 

podalo 42,8 % učencev devetega razreda. 

53,5 % učencev je odgovorilo napačno, saj so menili, da je voda iz lonca izhlapela. 

Ostali napačni odgovori so se pojavljali redkeje. 2,7 % učencev je bilo mnenja, da je voda 

izpuhtela; prešla v krompir oziroma je nastal plin.  

Rezultati kažejo, da ima večina učencev težave pri razlikovanju med pojmoma izparevanje in 

izhlapevanje. 

V trenutno potrjenih učbenikih za naravoslovje in tehniko v 4. in 5. razredu (učbeniki, izdani 

pri založbah DZS, Rokus, Rokus Klett (2010, 2015) in Tehniška založba Slovenije), 

naravoslovje v 7. razredu (učbenik, izdan pri založbi Rokus) in kemijo v 8. razredu (učbenik, 

izdan pri Cankarjevi založbi) je mogoče zaslediti definicije pojma izparevanje. Razlage pojma 

izhlapevanje so navedene le v učbenikih za naravoslovje in tehniko v 4. in 5. razredu osnovne 
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šole (učbeniki, izdani pri založbah DZS, Modrijan, Rokus in Rokus Klett (2010, 2015)). 

Definicije obeh pojmov so predstavljene v tabeli 7.  
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Tabela 7: Razlage pojmov izparevanje in izhlapevanje v trenutno potrjenih učbenikih pri predmetih 

naravoslovje in tehnika (v 4. in 5. razredu); naravoslovje (v 7. razredu) in kemija (v 8. razredu) 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA 

POJMA 

IZPAREVANJE 

RAZLAGA POJMA 

IZHLAPEVANJE 

Naravoslovje 

in tehnika 4, 

učbenik za 4. 

razred 

devetletke 

 

 

Andreja 

Kolman, 

Danica Mati 

Djuraki, 

Irena Furlan, 

Joži Žibert, 

Marta 

Klanjšek 

Gunde, 

Matjaž 

Jaklin in 

Riko Jerman 

Rokus »Če vodo dovolj 

močno segrevamo, 

zavre.« »Med 

vrenjem je v loncu 

čedalje manj 

vode.« »Voda 

izpareva, 

spreminja se v 

plin.« (Kolman 

idr., 2006, str. 39) 

»Luža na cestišču čez 

nekaj časa izgine.« 

»Kapljevina izhlapi.« 

»To pomeni, da se 

spremeni v plin, tega 

pa ne vidimo.« 

(Kolman idr., 2006, 

str. 39) 

Naravoslovje 

in tehnika 5, 

učbenik za 5. 

razred osnovne 

šole 

Andreja 

Kolman, 

Danica Mati 

Djuraki, 

Irena Furlan, 

Marta 

Klanjšek 

Gunde, 

Matjaž 

Jaklin in 

Riko Jerman  

 

Rokus Klett »Kadar vodo v 

loncu dovolj 

segrejemo, zavre.« 

»Pri tem se zelo 

hitro spreminja v 

plin – vodno 

paro.« »Ta ne 

nastaja le na 

gladini tako kot pri 

izhlapevanju, pač 

pa tudi globje v 

posodi.« (Kolman 

idr., 2010, str. 42) 

Razlaga pojma 

izhlapevanje je 

vključena v definicijo 

pojma izparevanje. 

Od mravlje do 

Sonca 2, 

Naravoslovje 

in tehnika za 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

Dušan Krnel, 

Barbara 

Bajd, Seta 

Oblak, Saša 

A. Glažar in 

Igor Hostnik   

 

 

 

 

 

Modrijan V učbeniku ni 

podane razlage za 

pojem izparevanje. 

»Voda, ki je na 

površje Zemlje padla 

kot dež, izhlapeva.« 

»Iz tekoče vode se 

spreminja v vodo v 

obliki plina, ki jo 

imenujemo vodna 

para ali vodni hlapi.« 

(Krnel, Bajd, Oblak, 

Glažar in Hostnik, 

2014, str. 11) 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA 

POJMA 

IZPAREVANJE 

RAZLAGA 

POJMA 

IZHLAPEVANJE 

Radovednih 5: 

Naravoslovje in 

tehnika 5 

Polona 

Mežnar, 

Mateja 

Slevec in 

Asja Štucin 

 

Rokus Klett 

 

»Vodo pri kuhanju 

pogosto segrejemo 

do vrelišča pri 

okoli 100 ⁰C.« 

»Takrat voda 

prehaja iz tekočega 

v plinasto stanje.« 

Pravimo, da voda 

izpareva.« (Mežnar 

idr., 2015, str. 38) 

»Voda v lužah 

izhlapeva.« »To 

pomeni, da iz 

tekočine prehaja v 

plinasto stanje, 

čeprav temperatura 

vode ne doseže 

vrelišča.« (Mežnar 

idr., 2015, str. 38) 

 

Raziskujemo in 

gradimo 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

osnovne šole 

Darja Skribe 

Dimec, Ana 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Franko 

Florjančič in 

Sonja Zajc 

DZS »Če tekočo vodo 

segrejemo do 100  
⁰C, začne vreti.« 

»Med vrenjem 

izpareva in se 

spreminja v vodno 

paro.« (Skribe 

Dimec, Gostinčar 

Blagotinšek, 

Florjančič in Zajc, 

2013, str. 48) 

»Voda pa se 

razteguje in prehaja 

v plinasto stanje tudi 

pri nižjih 

temperaturah.« 

»Pravimo, da 

izhlapeva.« (Skribe 

Dimec idr., 2013, 

str. 48) 

 

Naravoslovje in 

tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja  

Milan 

Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita 

Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

»Vodo v čaši 

segrejemo, da 

zavre.« »Voda 

izpareva.« 

»Agregatno stanje 

vode se pri tem 

spremeni iz 

tekočega v 

plinasto.« (Brumen 

idr., 2005, str. 10) 

V učbeniku ni 

podane razlage za 

pojem izhlapevanje. 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA 

POJMA 

IZPAREVANJE 

RAZLAGA 

POJMA 

IZHLAPEVANJE 

Naravoslovje 7 Andreja 

Kolman, 

Danica Mati 

Djuraki, 

Danica 

Pintar, Irena 

Furlan, 

Marta 

Klanjšek 

Gunde, Riko 

Jerman in 

Rudi Ocepek 

Rokus 

 

»Če kapljevino 

segrevamo do 

dovolj visoke 

temperature, jo 

lahko izparimo.« 

»Kapljevina se 

spreminja v plin.« 

»Pojav imenujemo 

vrenje, 

temperaturo, pri 

kateri se to dogaja, 

pa vrelišče.« 

(Kolman idr., 

2005, str. 45) 

V učbeniku ni 

podane razlage za 

pojem izhlapevanje. 

Pogled v 

kemijo 8, 

učbenik za 

osmi razred 

osnovne šole 

Aleksandra 

Kornhauser 

in Malcolm 

Frazer 

Cankarjeva 

založba 

»Tekoča voda se 

pretvori v paro pri 

100  ⁰C.« »Torej je 

vrelišče vode 100 
⁰C.« (Kornhauser 

in Frazer, 2003, 

str. 31) 

V učbeniku ni 

podane razlage za 

pojem izhlapevanje. 

 

Najbolj ustrezni razlagi pojmov izparevanje in izhlapevanje sta navedeni v učbeniku 

Radovednih 5. V definicijah so namreč določene temperature (temperatura vrelišča vode 

oziroma temperature, nižje od temperature vrelišča vode), pri katerih potekata omenjena 

procesa. Proces izhlapevanja vode sicer poteka pri temperaturah, ki so nižje od temperature 

vrelišča vode, medtem ko izparevanje pri temperaturi, ki je enaka oziroma višja od 

temperature vrelišča vode. Definicijo v učbeniku Radovednih 5 bi bilo torej potrebno 

dopolniti, saj ni navedeno, da voda vre tudi pri višji temperaturi od temperature vrelišča (100 

⁰C). 

V učbeniku Raziskujemo in gradimo 5 je zapisana podobna definicija izparevanja in 

izhlapevanja kot v učbeniku Radovednih 5, vendar v razlago ni vključen pojem temperatura 

vrelišča (vode), temveč le njena vrednost (100 ⁰C). Omenjena definicija je zato nepopolna. 

Avtorji učbenika Naravoslovje 7 navajajo, da proces izparevanja, ki poteka pri temperaturi 

vrelišča, povzroča spremembo agregatnega stanja (iz tekočega v plinasto). Omenjena razlaga 

pojma je ustrezna. 
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Avtorji učbenika Pogled v kemijo 8 ne omenjajo pojma izparevanje, temveč zanj navajajo le 

konkreten primer. Tovrstna definicija je nepopolna in bi jo bilo potrebno dopolniti. 

Brumen idr. (2005) so pojem izparevanje obrazložili na primeru izparevanja vode, pri čemer 

se spremeni agregatno stanje vode (iz tekočega v plinasto). Definicija pojma je nepopolna, saj 

avtorji ne navajajo temperature, pri kateri poteka omenjen proces. 

Kolman idr. (2006) so prav tako zapisali pomanjkljivo definicijo pojmov izparevanje in 

izhlapevanje, saj ni navedenega pogoja, pri katerih potekata omenjena procesa (temperatura) 

ter spremembe agregatnega stanja (iz tekočega v plinasto). 

Avtorji učbenika Naravoslovje in tehnika 5 (izdan pri založbi Rokus Klett) enačijo proces 

izhlapevanja in izparevanja, saj naj bi pri obeh procesih nastajala vodna para. V učbeniku Od 

mravlje do Sonca 2 povezujejo proces izhlapevanja z nastajanjem vodne pare oziroma vodnih 

hlapov. Definiciji v obeh učbenikih sta strokovno neustrezni, saj vodno paro pojmujemo kot 

vodo v tekočem agregatnem stanju, medtem ko vodne hlape kot vodo v plinastem agregatnem 

stanju. 

Napačna razumevanja pojmov izparevanje in izhlapevanje pri učencih devetega razreda so 

lahko povezana tudi z neustrezno oziroma nepopolno definicijo v učbenikih. 

Neustrezne definicije je mogoče zaslediti v učbenikih Naravoslovje in tehnika 5 (založba 

Rokus Klett) ter Od mravlje do Sonca 2. Nepopolne razlage pojmov lahko najdemo v 

učbenikih Pogled v kemijo 8; Raziskujemo in gradimo 5; Naravoslovje in tehnika 4 ter 

Naravoslovje in tehnika 5 (Tehniška založba Slovenije). 

Definicije izparevanja in izhlapevanja, ki jih učenci spoznajo v nižjih razredih (4. in 5. 

razred), lahko povzročijo napačna oziroma nepopolna razumevanja omenjenih pojmov v 

višjih razredih osnovne šole. Učencem bi bilo torej potrebno predstaviti definicije obeh 

pojmov na dovolj jasen način, pri čemer je pomembna razlaga prehodov med agregatnimi 

stanji ter temperatur, pri katerih potekata omenjena procesa. 

 

Rezultati nalog 1.1 in 1.2 so pokazali, da večina učencev devetega razreda ne razlikuje 

med pojmoma izhlapevanje in izparevanje ter taljenje in raztapljanje na makroskopski 

ravni, kar pomeni, da moramo prvo hipotezo zavrniti. 
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1.3 

Jošt ti kupi sladoled. Kmalu postane sladoled mehak. Kaj bi naredil, da bi se spet strdil?   

                                                                                                                                                  

 

 

Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga s kratkim odgovorom. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

2. stopnja (razumevanje).  

 

Vključeni pojmi: 

Strjevanje snovi, zmrzovanje vode. 

 

Pravilni odgovori: 

Sladoled bi dali v zamrzovalnik, skrinjo oziroma bi ga zmrznili. 
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Pregled reševanja naloge: 

 

Tabela 8: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 1.3 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 zamrzovalnik  

 skrinja, skrinjo 

 zmrznil, zamrznil, 

zmrznila, zmrznil bi ga, 

zmrzneš, zmrzne, 

zmrzniti 

167 88,8 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 ohladil, ohladiti 

 hladen prostor, na 

hladno, hladno, hladno 

mesto 

 na mrzlo 

12 6,4 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 hladilnik  

8 4,3 

3. skupina napačnih 

odgovorov: 

 na temperaturo manj kot 

0 

1 0,5 

 

Pravilno je odgovorilo 88,8 % učencev devetega razreda osnovne šole, kar pomeni, da ima le 

manjšina učencev težave pri določanju ustreznega odgovora. 

Najpogosteje, pri 6,4 % učencev se je med napačnimi odgovori pojavila trditev, da bi bilo 

potrebno sladoled ohladiti oziroma ga postaviti v hladen/mrzel prostor. 4,3 % učencev je bilo 

mnenja, da bi morali sladoled odložiti v hladilnik. Zgolj 0,5 % učencev je menilo, da bi bilo 

potrebno sladoled izpostaviti temperaturi, nižji od 0 oC. V primeru, če bi odložili sladoled v 

hladilnik, hladen prostor oziroma bi ga ohladili ali izpostavili temperaturi, nižji od 0 oC, ne bi 

potekal proces strjevanja. Temperatura je namreč v vseh omenjenih primerih višja od 

temperature tališča. 
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Učenci obravnavajo proces zmrzovanja v 2. razredu pri predmetu spoznavanje okolja (Kolar 

idr., 2011). Svoje znanje nadgradijo v 5. razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika, ko 

spoznajo tudi agregatna stanja vode (Vodopivec idr., 2011). V 8. razredu bolj podrobno 

obravnavajo agregatna stanja snovi ter prehode med njimi. 

V tabeli 9 so podane definicije pojma strjevanje oziroma zmrzovanje, ki so navedene v 

trenutno potrjenih učbenikih za naravoslovje in tehniko v 4. in 5. razredu (učbeniki, izdani pri 

založbah DZS, Mladinska knjiga, Rokus Klett in Tehniška založba Slovenije), naravoslovje v 

7. razredu (učbenik, izdan pri založbi DZS) ter kemijo v 8. razredu (učbenik, izdan pri 

Založništvu Jutro).  
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Tabela 9: Razlage pojma strjevanje oziroma zmrzovanje v trenutno potrjenih učbenikih pri 

predmetih naravoslovje in tehnika (v 4. in 5. razredu), naravoslovje (v 7. razredu) in kemija (v 8. 

razredu) 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA STRJEVANJE / 

ZMRZOVANJE 

Raziskujem in 

ustvarjam, 

učbenik za 

naravoslovje in  

tehniko v 

četrtem razredu 

9-letne osnovne 

šole 

Gusta Mirt, 

Marta Novak 

in Janez 

Virtič 

 

Mladinska 

knjiga 

»Če tekočo vodo ohladimo pod 0 ºC, se 

njeno agregatno stanje spremeni iz 

tekočega v trdno.« »Voda zmrzne, nastane 

led.« (Mirt idr., 2004, str. 69) 

 

Naravoslovje in 

tehnika 5, 

učbenik za 5. 

razred osnovne 

šole 

Andreja 

Kolman, 

Danica Mati 

Djuraki, 

Irena Furlan, 

Marta 

Klanjšek 

Gunde, 

Matjaž 

Jaklin in 

Riko Jerman  

Rokus Klett »Pri ohlajanju se voda spremeni iz 

kapljevine v trdnino.« (Kolman idr., 2010, 

str. 41) 

 

Naravoslovje  

in tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja  

 

Milan 

Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita 

Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

»V zamrzovalniku lahko vodo v tekočem 

stanju ohladimo in zamrznemo v ledene 

kocke.« (Brumen idr., 2005, str. 11) 

Raziskujemo,  

gradimo, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko: 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

Darja Skribe 

Dimec, Ana 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Franko 

Florjančič in 

Sonja Zajc 

DZS »Če tekočo vodo ohlajamo, se zgošča in 

krči.« »Pri 0 ºC začne voda zmrzovati - 

tekoča voda se strjuje v led.« (Skribe 

Dimec idr., 2003, str. 39) 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA STRJEVANJE / 

ZMRZOVANJE 

Aktivno v 

naravoslovje 

2, učbenik za 

naravoslovje 

v 7. razredu 

osnovne šole 

Andrej 

Šorgo, Boris 

Čeh in Mitja 

Slavinec 

DZS 

 

»Voda v plastenki zamrzne, če jo predolgo 

pustimo v zamrzovalniku.« »Ko jo 

postavimo za nekaj časa na sobno 

temperaturo, se led stali.« (Šorgo idr., 2014, 

str. 28) 

Od atoma do 

molekule, 

učbenik za 

kemijo v 8. 

razredu 

osnovne šole 

Andrej 

Smrdu 

Založništvo 

Jutro 

 

...»spremembo v nasprotni smeri (iz tekočega 

v trdno agregatno stanje) pa imenujemo 

strjevanje«. (Smrdu, 2011, str. 12) 

 

 

Iz tabele 9 je mogoče razbrati, da dve razlagi pojma strjevanje oziroma zmrzovanje 

vključujeta proces ohlajevanja, ki omogoča prehod snovi iz tekočega v trdno agregatno 

stanje. Tovrstni definiciji najdemo v učbenikih Raziskujem in ustvarjam ter Naravoslovje in 

tehnika 5 (založba Rokus Klett). 

Brumen idr. (2005) in Skribe Dimec idr. (2003) navajajo, da pri procesu ohlajanja vode 

nastane led. Tovrstna razlaga je nepopolna, saj ni navedene spremembe agregatnega stanja iz 

tekočega v trdno. 

Najbolj primerna razlaga pojma strjevanje vključuje tako temperaturo tališča, pri kateri se 

snov prične strjevati, kot tudi spremembo agregatnega stanja. Omenjeno definicijo najdemo v 

učbeniku Raziskujem in ustvarjam. V učbeniku Raziskujemo, gradimo je zapisana manj 

ustrezna definicija, saj ni navedene spremembe agregatnega stanja. 

Smrdu (2011) je strjevanje definiral le kot spremembo iz tekočega v trdno agregatno stanje. 

Avtorji učbenikov Aktivno v naravoslovje 2 ter Naravoslovje in tehnika 5 (Tehniška založba 

Slovenije) navajajo, da voda zmrzne v led, če jo pustimo v zamrzovalniku. V obeh učbenikih 

ni omenjene niti spremembe agregatnega stanja (tekoče-trdno) niti temperature, pri kateri 

poteka proces strjevanja. Omenjeni definiciji sta zato nepopolni. 

Uspešnost učencev pri prepoznavanju procesa strjevanja na makroskopski ravni je mogoče 

povezati z definicijama procesa strjevanja v omenjenih učbenikih, saj je med drugim 

navedeno tudi, da lahko snov (vodo) zmrznemo v zamrzovalniku. 
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1.4 

Tuširaš se. V kopalnici je zelo vroče. Ogledalo postane rosno in se ne moreš pogledati vanj. 

Kaj se je nabralo na ogledalu? 

                                                                                                                                                   

                                             

 

Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga s kratkim odgovorom. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

2. stopnja (razumevanje).  

 

Vključeni pojmi: 

Kondenzacija, izhlapevanje, vodna para. 

 

Pravilni odgovori: 

Na ogledalu se je nabrala vodna para/voda v tekočem agregatnem stanju (kapljice vode, 

kondenz). 
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Pregled reševanja naloge: 

 

Tabela 10: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 1.4 

ODGOVOR f f  (%) 

Pravilni odgovori: 

 vodna para, para  

 vodne kapljice, kapljice 

vode, kapljice 

 voda 

 kondenz, kondenzirana 

voda 

143 76,5 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 voda v plinastem stanju, 

voda kot plin  

 vodni hlapi, hlapi, hlapi 

vode 

 kondenzirani hlapi 

14 7,5 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 vlaga 

 megla 

12 6,4 

3. skupina napačnih 

odgovorov: 

 rosa 

11 

 

5,9 

4. skupina napačnih 

odgovorov 

 spremenjeno agregatno 

stanje 

1 0,5 

5. skupina napačnih 

odgovorov: 

 vodna para, rosa 

1 0,5 

*Pri nalogi 1.4 eden izmed učencev devetega razreda ni odgovoril na zastavljeno vprašanje. 

 

Pravilno je odgovorilo 76,5 % učencev devetega razreda, ki so v odgovoru podali pojme 

vodna para, vodne kapljice, voda in kondenz/kondenzirana voda. 

Približno ena tretjina učencev ima težave pri prepoznavanju ustreznega prehoda med 

agregatnimi stanji vode ter pri določanju snovi, ki se je izločila na ogledalu. 
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Najpogostejši napačni odgovor je navedlo 7,5 % učencev, ki so menili, da so se na ogledalu 

nabrali vodni hlapi oziroma voda v plinastem agregatnem stanju. 6,4 % učencev je trdilo, da 

se je na ogledalu nabrala megla oziroma vlaga.  

5,9 % učencev je odgovorilo, da se je na ogledalu nabrala rosa, kar je lahko posledica 

besednega zapisa v nalogi (ogledalo postane rosno). Eden izmed učencev ni definiral snovi, ki 

se nabere na ogledalu, temveč je v odgovoru navedel le spremembo agregatnega stanja. En 

učenec je podal odgovor vodna para, rosa. 

 

Učenci se v 4. razredu seznanijo s spremembami lastnosti snovi pri procesu segrevanja in 

ohlajanja, v 5. razredu pa spoznajo spremembe agregatnega stanja snovi (Vodopivec idr., 

2011), med drugim tudi kondenzacijo. V 8. razredu ponovno obravnavajo spremembe 

agregatnih stanj snovi. 

V tabeli 11 so navedene definicije procesa kondenzacije, ki jih najdemo v trenutno potrjenih 

učbenikih pri predmetih naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu (učbeniki, izdani pri 

založbah Mladinska knjiga, Modrijan, Rokus, Rokus Klett in Tehniška založba Slovenije), 

naravoslovje v 7. razredu (učbenik, izdan pri založbi DZS) ter kemija v 8. razredu (učbenika, 

izdana pri Cankarjevi založbi in Založništvu Jutro). 
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Tabela 11: Razlage pojma kondenzacija v trenutno potrjenih učbenikih pri predmetih naravoslovje 

in tehnika (v 4. in 5. razredu), naravoslovje (v 7. razredu) in kemija (v 8. razredu)  

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA 

KONDENZACIJA 

Naravoslovje in 

tehnika 4, 

učbenik za 4. 

razred 

devetletke 

Andreja 

Kolman, 

Danica Mati 

Djuraki, 

Irena Furlan, 

Joži Žibert, 

Marta 

Klanjšek 

Gunde, 

Matjaž 

Jaklin in 

Riko Jerman 

Rokus »Prehajanje plina v kapljevinsko stanje 

imenujemo zgoščevanje ali 

kondenzacija.« (Kolman idr., 2006, str. 

38) 

 

Raziskujem in 

ustvarjam, 

učbenik za 

naravoslovje in  

tehniko v 

četrtem razredu 

9-letne osnovne 

šole 

Gusta Mirt, 

Marta Novak 

in Janez 

Virtič 

 

Mladinska 

knjiga 

»Pri izdihovanju na hladno šipo lahko 

opazimo, da se šipa orosi.« V izdihanem 

toplem zraku se je voda na hladnem 

steklu iz plinastega stanja spremenila v 

tekoče.« »Na oknu opazimo drobne 

kapljice.« (Mirt idr., 2004, str. 69) 

 

Naravoslovje  

in tehnika 5, 

učbenik za 

naravoslovje in 

tehniko v 5. 

razredu 

devetletnega 

osnovnošolskega 

izobraževanja  

 

Milan 

Brumen, 

Ludvik 

Hajdinjak, 

Brigita 

Kruder, 

Bojana 

Mencinger 

Vračko in 

Tatjana Pufič 

Tehniška 

založba 

Slovenije 

»Če čašo pokrijemo z urnim steklom, se 

na urnem steklu in na stenah čaše vodna 

para ohlaja in zgoščuje v kapljice.« 

»Agregatno stanje vode se pri tem 

spremeni iz plinastega v tekoče.« »Vodne 

kapljice nato padejo nazaj v vodo.« 

(Brumen idr., 2005, str. 10) 

 

Od mravlje do 

Sonca 2, 

Naravoslovje in 

tehnika za 5. 

razred 

devetletne 

osnovne šole 

Dušan Krnel, 

Barbara 

Bajd, Seta 

Oblak, Saša 

A. Glažar in 

Igor Hostnik 

Modrijan »Nastajanje vode iz vodne pare 

imenujemo kondenzacija.« (Krnel idr., 

2003, str. 58) 
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NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA KONDENZACIJA 

Radovednih 

5 

Naravoslovje 

in tehnika 5  

Polona 

Mežnar, 

Mateja 

Slevec in 

Asja Štucin 

Rokus Klett »Z ohlajanjem pa vodno paro spremenimo v 

tekočo vodo (kondenzacija)«… (Mežnar 

idr., 2015, str. 37) 

 

Aktivno v 

naravoslovje 

2, učbenik za 

naravoslovje 

v 7. razredu 

osnovne šole 

Andrej 

Šorgo, Boris 

Čeh in Mitja 

Slavinec 

DZS »Če posodo pokrijemo, se na hladnem 

pokrovu naberejo kapljice vode, vodna para 

se je utekočinila.« (Šorgo idr., 2014, str. 28) 

Od atoma do 

molekule, 

učbenik za 

kemijo v 8. 

razredu 

osnovne šole 

Andrej 

Smrdu 

Založništvo 

Jutro 

...»spremembo v nasprotni smeri (iz 

plinastega v tekoče agregatno stanje) pa 

imenujemo kondenzacija.« »Najbrž si že 

opazil, da se hladno steklo orosi, če dahneš 

vanj.« »Vodni hlapi iz tvojega izdiha so se 

kondenzirali (utekočinili) na hladni 

površini.« (Smrdu, 2011, str. 12) 

Pogled v 

kemijo 8, 

učbenik za 

osmi razred 

osnovne šole  

Aleksandra 

Kornhauser 

in Malcolm 

Frazer 

Cankarjeva 

založba 

»Naj te ne premoti ''para'', ki jo vidiš uhajati 

iz lonca pri kuhanju.« »To so že drobne 

kapljice vode, ker se je vodna para v zraku 

ohladila in utekočinila.« (Kornhauser in 

Frazer, 2003, str. 14) 

 

Kolman idr. (2006) definirajo proces kondenzacije kot spremembo agregatnega stanja snovi 

(iz plinastega v kapljevinsko agregatno stanje). Podobno razlago omenjenega pojma najdemo 

tudi v učbeniku Radovednih 5, v katerem je poleg spremembe agregatnega stanja naveden še 

proces (ohlajevanje), zaradi katerega poteka kondenzacija. 

V učbeniku Od mravlje do Sonca 2 je proces kondenzacije definiran s pomočjo konkretnega 

primera (nastanek vode iz vodne pare). Avtorji učbenika Aktivno v naravoslovje 2 navajajo, 

da pride do utekočinjanja vodne pare v primeru, če posodo, v kateri vre voda, pokrijemo s 

(hladno) pokrovko. Tovrstna definicija je primerna, saj opisuje primer iz vsakodnevnega 

življenja, ki učencem olajša razumevanje pojma kondenzacije.  

Ostale razlage pojma kondenzacije so bolj obširne. Učbenik Pogled v kemijo 8 definira pojem 

kondenzacije s pomočjo ustreznega primera. Vodna para se namreč pri izhajanju iz lonca 

spreminja v drobne kapljice, ki jih lahko vidimo. 
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Najbolj primerni sta tisti definiciji, ki opisujeta proces ohlajanja plina in njegovega zgoščanja 

v kapljice ter prehod iz plinastega v tekoče stanje oziroma razlago pojma s pomočjo primera 

(sprememba iz plinastega v tekoče agregatno stanje, pri čemer nastanejo kondenzirani vodni 

hlapi na hladni površini - steklu). Učenci namreč poznajo pojem kondenz, saj se ga pogosto 

uporablja v pogovornem jeziku. 

Omenjeni definiciji sta navedeni v učbenikih Od atoma do molekule ter Naravoslovje in 

tehnika 5.  

 

Mirt idr. (2004) so v definiciji s pomočjo vsakdanjega primera (orositev hladnega stekla ob 

izdihovanju) na ustrezen način razložili proces kondenzacije kot prehod iz plinastega v tekoče 

agregatno stanje. 

Rezultate naloge lahko povežemo z nekaterimi definicijami v učbenikih (Brumen idr., 2005; 

Mirt idr., 2004), kajti večina učencev prepozna spremembo agregatnega stanja vode iz 

plinastega v tekoče agregatno stanje, pri čemer nastanejo vodne kapljice oziroma kondenz, ki 

se nabere na ogledalu. 

Tisti učenci, ki so navedli, da se je na ogledalu nabrala rosa, so lahko izhajali iz definicij, 

navedenih v učbenikih Raziskujem in ustvarjam ter Od atoma do molekule. V omenjenih 

definicijah je namreč zapisano, da se hladno steklo orosi, če dahnemo vanj. 
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2. NALOGA  

K sliki pripiši črke shem, ki ustrezno ponazarjajo tri različne porazdelitve delcev v vodi. 

 

 

 

Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga izbirnega tipa. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

1. stopnja (znanje). 

 

Vključeni pojmi: 

Tekoče agregatno stanje, plinasto agregatno stanje, trdno agregatno stanje. 

 

Pravilen odgovor: 

C (plinasto agregatno stanje - oznaka oblakov), A (trdno agregatno stanje - oznaka ledene 

gore), B (tekoče agregatno stanje - oznaka morja/jezera). 
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Pregled reševanja naloge: 

 

Tabela 12: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri 2. nalogi 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen celoten odgovor 55  29,3 

 Pravilen odgovor C, 

nepravilna odgovora A in 

B oziroma odgovor 

C, B, B 

126 67,0 

Pravilen le odgovor A 3 1,6 

Pravilen le odgovor B 1 0,5 

Popolnoma napačni 

odgovori: 

 A B C  

  /  B C 

3 1,6 

*Pri 2. nalogi eden izmed učencev devetega razreda ni izbral submikroskopske predstavitve 

za snov v plinastem agregatnem stanju. 

 

Popolnoma pravilen odgovor je podalo 29,3 % učencev devetega razreda.  

67,0 % učencev, ki je izbralo kombinacijo odgovorov C, B, A oziroma C, B, B, ne loči med 

delčnima predstavitvama trdnega in tekočega agregatnega stanja. Na submikroskopski 

predstavitvi trdnega agregatnega stanja so namreč molekule vode med seboj povezane z 

vodikovimi vezmi v urejeno strukturo. Učenci v 9. razredu ne obravnavajo vodikove vezi, 

zato imajo lahko težave pri prepoznavanju trdnega agregatnega stanja iz submikroskopskih 

predstavitev. 

Zgolj enega izmed pravilnih odgovorov (A ali B) je navedlo 2,1 % učencev. 

Popolnoma napačno je odgovorilo le 1,6 % učencev. 

Rezultati naloge kažejo, da so učenci devetega razreda uspešni le pri določanju razporeditve 

delcev, ki je značilna za plinasto agregatno stanje. 

Na osnovi tovrstnih ugotovitev ni mogoče druge hipoteze niti potrditi niti zavrniti, saj 

učenci niso pripisali ustreznih agregatnih stanj vsem delčnim predstavitvam vode. 

 

 

 

 

 



 

57 

3. NALOGA  

V shemah so podane porazdelitve delcev v različnih snoveh. 

 

 

 

Za posamezno snov napiši črko od A do E, ki ustreza porazdelitvi delcev v tej snovi.  

 

a   Delce v zmesi plinov ponazarja shema _______ 

b   Delce v trdnem elementu ponazarja shema _______ 

c   Delce v zmesi elementov ponazarja shema  _______ 

č   Delce v spojini ponazarja shema _______ 

d   Delce v plinu ponazarja shema _______ 

 

 

Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga izbirnega tipa z enim ali več pravilnimi odgovori. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

3. naloga – 1. stopnja (znanje). 

 

Vključeni pojmi: 

Porazdelitev delcev, element v trdnem agregatnem stanju, zmes elementov, spojina, zmes 

plinov, plin. 

 

Pravilni odgovori: 

a–B; b–D; c–B; č–Č; d-A, B, Č, E. 
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Pregled reševanja naloge: 

 

Naloga 3.a 

 

V tabeli 13 je podan pregled reševanja naloge 3.a. 

 

Tabela 13: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 3.a  

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor:  

 B 

110 58,8 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 Č 

25 13,4 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 A 

23 12,3 

3. skupina napačnih 

odgovorov: 

 E 

20 10,7 

4. skupina napačnih 

odgovorov: 

 poleg pravilnega 

odgovora B izbran tudi 

odgovor A oziroma Č 

8 4,3 

5. skupina napačnih 

odgovorov: 

 D 

1 0,5 

*Pri nalogi 3.a eden izmed učencev devetega razreda ni podal odgovora. 

 

Pravilno je odgovorilo 58,8 % učencev devetega razreda osnovne šole. Popolnoma napačen 

odgovor je podalo 36,9 % učencev, ki so bili mnenja, da sheme A, Č, D oziroma E 

prikazujejo submikroskopsko predstavitev zmesi plinov. 4,3 % učencev je poleg pravilnega 

odgovora B izbralo tudi odgovor A oziroma Č. 

Sheme A, Č in E prikazujejo delčne predstavitve čistih snovi (element oziroma spojino) v 

plinastem agregatnem stanju, kar pomeni, da učenci, ki so jih izbrali za pravilen odgovor, ne 

ločijo med submikroskopskimi predstavitvami čistih snovi in zmesi. Shema D ponazarja 

porazdelitev delcev v elementu (čista snov), ki se nahaja v trdnem agregatnem stanju. Učenci, 
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ki so izbrali omenjeno shemo so napačno določili tako agregatno stanje snovi kot tudi delčno 

predstavitev snovi. 

Rezultati kažejo, da več kot polovica učencev nima težav pri prepoznavanju zmesi plinov iz 

submikroskopske predstavitve. 

 

Naloga 3.b 

 

V tabeli 14 je podan pregled reševanja naloge 3.b. 

 

Tabela 14: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 3.b 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 D 

185 99,5 

Napačen odgovor: 

 B 

1 0,5 

*Pri nalogi 3.b dva izmed učencev devetega razreda nista podala odgovora. 

 

Submikroskopsko predstavitev elementa v trdnem agregatnem stanju je prepoznalo kar 99,5 

% učencev devetega razreda. Eden izmed učencev je trdil, da delčno predstavitev elementa v 

trdnem agregatnem stanju predstavlja shema B. Omenjen učenec ne loči med porazdelitvijo 

delcev v trdnem in plinastem agregatnem stanju ter med pojmoma čista snov in zmes, saj 

shema B prikazuje submikroskopsko predstavitev zmesi v plinastem agregatnem stanju. 

 

Naloga 3.c 

 

V tabeli 15 je podan pregled reševanja naloge 3.c. 
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Tabela 15: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 3.c 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 B 

66 35,7 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 Č 

63 34,1 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 E 

44 23,8 

3. skupina napačnih 

odgovorov: 

 A 

3 1,6 

4. skupina napačnih 

odgovorov: 

 poleg pravilnega 

odgovora izbran tudi 

odgovor Č 

2 1,1 

5. skupina napačnih 

odgovorov: 

 Č, E 

2 1,1 

6. skupina napačnih 

odgovorov: 

 poleg pravilnega 

odgovora izbrana tudi 

odgovora A in E 

1 0,5 

7. skupina napačnih 

odgovorov: 

 A, E, D 

1 0,5 

8. skupina napačnih 

odgovorov: 

 A, E 

1 0,5 

9. skupina napačnih 

odgovorov: 

 D 

1 0,5 

10. skupina napačnih 

odgovorov 

 D, E 

1 0,5 

*Pri nalogi 3.c trije izmed učencev devetega razreda niso podali odgovora. 
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Pravilno je odgovorilo 35,7 % učencev devetega razreda, ki so menili, da shema B ponazarja 

razporeditev delcev v zmesi elementov. 59,5 % učencev je izbralo eno izmed napačnih shem 

(shema A, Č oziroma E). Shemi A in E ponazarjata submikroskopsko predstavitev elementa 

(čista snov), medtem ko shema Č delčno predstavitev spojine (čista snov).   

Eden od učencev je menil, da sta poleg sheme B pravilni tudi shemi A in E. Dva izmed 

učencev sta poleg pravilnega odgovora izbrala tudi shemo Č. 1,1 % učencev je trdilo, da 

shemi Č in E predstavljata zmes elementov. 

Po eden izmed učencev je izbral shemi A in E; sheme A, E, D; shemo D oziroma shemi D in 

E. Shema D prikazuje element (čisto snov) v trdnem agregatnem stanju. 

Večina učencev devetega razreda je imela težave pri prepoznavanju zmesi elementov iz shem 

porazdelitve delcev. Največ učencev (36,3 %) je kot pravilni odgovor izbralo shemo Č, ki 

ponazarja submikroskopsko predstavitev spojine. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da 

imajo ti učenci težave pri ločevanju delčnih predstavitev spojine in zmesi elementov. 29,0 % 

učencev, ki so izbrali sheme A, D oziroma E, ne razlikuje med delčnima predstavitvama 

elementa in zmesi elementov. 
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Naloga 3.č 

 

V tabeli 16 je podan pregled reševanja naloge 3.č. 

 

Tabela 16: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 3.č 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 Č 

96 51,6 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 E 

63 33,9 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 B 

10 5,4 

3. skupina napačnih 

odgovorov: 

 poleg pravilnega 

odgovora izbran tudi 

odgovor E 

10 5,4 

4. skupina napačnih 

odgovorov: 

 poleg pravilnega 

odgovora izbran tudi 

odgovor B 

4 2,2 

5. skupina napačnih 

odgovorov: 

 A 

3 1,6 

*Pri nalogi 3.č dva izmed učencev devetega razreda nista podala odgovora. 

 

51,6 % učencev je izbralo shemo Č, ki ustreza delčni predstavitvi spojine. 

5,4 % učencev se je poleg sheme Č odločilo tudi za shemo E, ki ponazarja submikroskopsko 

predstavitev elementa. 2,2 % učencev je odgovorilo, da shemi B in Č ponazarjata delčno 

predstavitev spojine. 5,4 % učencev je izbralo shemo B, ki ponazarja delčno predstavitev 

zmesi elementov. 33,9 % učencev je bilo mnenja, da je pravilna le shema E, ki ponazarja 

razporeditev delcev (molekul elementov) v plinu. 1,6 % učencev je izbralo zgolj shemo A, ki 

prikazuje porazdelitev delcev v elementu. 
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40,9 % učencev, ki so izbrali odgovor A oziroma E, ima težave pri razlikovanju med delčnimi 

predstavitvami elementa in spojine. 7,6 % učencev, ki so se odločili za odgovor B, ne 

razlikuje med submikroskopskima predstavitvama elementa in zmesi elementov.  

 

Naloga 3.d 

 

V tabeli 17 je podan pregled reševanja naloge 3.d. 

 

Tabela 17: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 3.d 

ODGOVOR f f (%) 

Popolnoma pravilen 

odgovor: 

 A, B, Č, E 

12 6,5 

Izbran odgovor A 134 72,0 

Izbran odgovor E 16 8,6 

Izbran odgovor B 12 6,5 

Izbrana odgovora A in B 4 2,2 

Izbrana odgovora A in E  4 2,2 

Izbran odgovor Č 2 1,1 

Izbrani odgovori A, B in Č 1 0,5 

Napačen odgovor: 

 D 

1 0,5 

*Pri nalogi 3.d dva izmed učencev devetega razreda nista odgovorila na zastavljeno 

vprašanje. 

 

Pri reševanju naloge 3.d so morali učenci prepoznati značilnosti submikroskopske 

predstavitve v plinu.  

Učenci devetega razreda so bili najbolj uspešni pri prepoznavanju sheme A, ki prikazuje 

delčno predstavitev atomov elementa v plinu. Shemo A je izbralo 72,0 % učencev. Večina 

učencev ni imela težav pri prepoznavi pravilnosti omenjene sheme, saj se s tovrstno 

submikroskopsko predstavitvijo plina srečajo že pri obravnavi agregatnih stanj snovi. 

Za eno izmed ostalih shem (shemo B, Č oziroma E) se je odločila le manjšina učencev. 

Učenci imajo največ težav pri prepoznavanju porazdelitve delcev v plinu na shemi Č (92,0 

%), ki prikazuje molekule spojin v plinu. Nekoliko manj težav imajo s shemo B (84,4 %), ki 

predstavlja zmes dveh različnih atomov elementa v plinu, ter s shemo E (82,8 %), na kateri so 

prikazane molekule elementa v plinastem agregatnem stanju. 
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Dve pravilni shemi (A, B oziroma A in E) je izbralo 4,4 % učencev, medtem ko tri ustrezne 

sheme le eden izmed učencev. 

6,5 % učencev je na vseh štirih shemah (A, B, Č, E) prepoznalo delce v plinu.  

Popolnoma nepravilen odgovor je podal zgolj eden izmed učencev, ki je izbral shemo D. 

Omenjena shema ponazarja atome elementa v trdnem agregatnem stanju. 

 

4. NALOGA 

Podani sta porazdelitvi delcev v dveh snoveh. 

 

      prva shema                         druga shema   

 

  Legenda:  

 svetlejši krogci - prva snov 

 temnejši krogci - druga snov 

Primerjaj porazdelitvi delcev in odgovori na vprašanja.  

 

4.1  V katerem agregatnem stanju sta snovi, katerih porazdelitve delcev sta podani na prvi in     

drugi shemi?  

                                                                                                                                                  

 

4.2  Na kaj lahko sklepamo na osnovi prikaza v prvi shemi? 

                                                                                                                                                   

 

4.3  Na kaj lahko sklepamo na osnovi prikaza v drugi shemi? 
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Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga s kratkim odgovorom. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

4.1 - 1. stopnja (znanje) 

4.2 in 4.3 - 2. stopnja (razumevanje). 

 

Vključeni pojmi: 

Porazdelitev delcev, zmes, element, tekoče agregatno stanje, čista snov. 

 

Pravilni odgovori: 

4.1 – tekoče agregatno stanje, tekočina, kapljevina, kapljevinasto agregatno stanje 

4.2 – zmes, zmes snovi (zmes dveh elementov), dva elementa, dve različni čisti snovi 

(elementa), atomi dveh različnih elementov 

4.3 – čista snov, element, ena čista snov (element), tekočina, enaki delci, le eni atomi.  

 

Pregled reševanja naloge: 

 

Naloga 4.1 

 

V tabeli 18 je podan pregled reševanja naloge 4.1. 
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Tabela 18: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 4.1 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilni odgovori:  

 tekoče, tekočem, 

tekočini  

 kapljevina  

 kapljevinastem 

99 54,7 

1. skupina napačnih 

odgovorov:  

 trdnem, trdno 

72 39,8 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 plinastem, plin 

5 2,8 

3. skupina napačnih 

odgovorov: 

Dve agregatni stanji: 

 tekoče, trdno 

 plinasto, trdno 

 tekoče, plinasto 

3 1,7 

4. skupina napačnih 

odgovorov: 

 mehkejši 

 v vodi 

2 1,1 

*Pri nalogi 4.1 sedem učencev devetega razreda ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 

 

Na vprašanje je pravilno odgovorilo 54,7 % učencev devetega razreda, ki so menili, da prva in 

druga shema prikazujeta submikroskopsko predstavitev snovi v kapljevini/tekočini oziroma 

tekočem/kapljevinastem agregatnem stanju. 

Definicije pojma kapljevina, ki jih lahko najdemo v trenutno potrjenih učbenikih za fiziko v 8. 

in 9. razredu osnovne šole (učbeniki, izdani pri založbah DZS, Modrijan in Rokus Klett), so 

prikazane v tabeli 19.  
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Tabela 19: Razlage pojma kapljevina v trenutno potrjenih učbenikih pri predmetu fizika v 8. in 9. 

razredu 

NASLOV 

UČBENIKA 

AVTORJI 

UČBENIKA 

ZALOŽBA RAZLAGA POJMA KAPLJEVINA 

Fizika, 

narava, 

življenje, 1. 

del 

Milan 

Ambrožič, 

Gorazd 

Planinšič, 

Erik Karič, 

Samo Kralj, 

Mitja 

Slavinec in 

Aleksander 

Zidanšek 

DZS »Kapljevine imajo večjo gostoto kot plini.« 

»Na primer ko vrela voda pri 100 ⁰C 

izpareva, ima nastala para veliko manjšo 

gostoto od vrele vode.« »V kapljevinastem 

agregatnem stanju so molekule veliko bliže 

skupaj kot v plinastem.« »Skoraj ves čas se 

sosednje molekule dotikajo in prerivajo.« 

(Ambrožič idr., 2005, str. 132)  

 

Zakaj se 

dogaja? Sile 

in energija 

8, učbenik 

za fiziko v 

osmem 

razredu 

osnovne šole 

Ambrož 

Demšar, 

Đulijana 

Juričić, 

Vasja Kožuh 

in Valentina 

Mlakar 

Rokus Klett »Kapljevine se lahko pretakajo in razlivajo.« 

»Pri tem tvorijo kapljice.« (Demšar, Juričić, 

Kožuh in Mlakar, 2009, str. 91) 

Moja prva 

fizika 2, 

učbenik za 

9. razred 

osnovne šole 

Branko 

Beznec, 

Branko 

Cedilnik, 

Boris 

Černilec, 

Tatjana 

Gulič, Jerica 

Lorger in 

Danica 

Vončina 

Modrijan »Molekule v kapljevinah se prosto in 

neurejeno gibljejo.« »Kapljevine se lahko 

zato pretakajo, nimajo stalne oblike, 

prilagodijo se obliki posode in napravijo 

gladino.« (Beznec idr., 2013, str. 64) 

 

 

Iz tabele 19 je mogoče razbrati, da avtorji učbenikov pojem kapljevina definirajo zelo 

različno. V učbeniku Fizika, narava, življenje primerjajo kapljevine in pline glede na gostoto 

in gibanje gradnikov (molekul). Omenjena definicija je nepopolna, saj je navedena le ena od 

fizikalnih lastnosti kapljevin (gostota). 

V učbeniku Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 omenjajo le lastnosti kapljevin (pretakanje in 

razlivanje) ter tvorjenje kapljic, pri čemer pa ni obrazloženo, kaj jih povzroča. Omenjena 

definicija je zato nepopolna. 
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Avtorji učbenika Moja prva fizika 2 navajajo lastnosti gibanja gradnikov v kapljevinah. Poleg 

tega omenjajo tudi številne lastnosti kapljevin, ki so posledica neurejenega gibanja gradnikov. 

Omenjena definicija kapljevine je najbolj ustrezna, saj vključuje večino njenih lastnosti, za 

razliko od ostalih dveh definicij. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni še ostali rezultati pri nalogi 4.1. 

Najpogostejši napačen odgovor je navedlo 39,8 % učencev, ki so bili mnenja, da se snovi na 

prvi in drugi shemi nahajata v trdnem agregatnem stanju. Omenjeni učenci ne ločijo med 

submikroskopskimi predstavitvami tekoče in trdne snovi. 

Odgovor plinasto agregatno stanje je podalo zgolj pet učencev. Ostale odgovore, ki so 

vključevali dve različni agregatni stanji snovi hkrati oziroma trditev, da se snovi nahajata v 

vodnem oziroma mehkejšem stanju, je prav tako navedlo le 5 učencev. 

Rezultati kažejo, da ima malo manj kot polovica učencev težave pri prepoznavanju tekočega 

agregatnega stanja iz submikroskopskih predstavitev.  
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V tabeli 20 je podan pregled reševanja naloge 4.2. 

 

Tabela 20: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 4.2 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilni odgovori:  

 zmes, zmes snovi 

 atomi dveh elementov 

 dve različni čisti snovi 

 dva elementa 

 snov dveh elementov 

142 82,6 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 spojina 2 elementov 

 več elementov 

 delci v spojini 

 plin, plinasto, plinasto 

razmešano 

 delci se združijo 

 različna sestava 

 voda 

 onesnažena voda 

 tekočem 

 trdno 

 tesnejši 

 

Procesi: 

 spajanje 

 mešanje, mešanje snovi, 

snovi zmešamo 

 dodana tekočina 

 miruje 

19 11,0 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 spojina 

10 5,8 

3. skupina napačnih 

odgovorov: 

 zmes krogcev 

1 0,6 

*Pri nalogi 4.2 šestnajst učencev devetega razreda ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 
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Pravilno je odgovorilo 82,6 % učencev devetega razreda, kar pomeni, da ima le manjšina 

učencev težave pri prepoznavanju zmesi iz submikroskopske predstavitve. 

Najpogostejši nepravilni odgovor je podalo 5,8 % učencev, ki so menili, da prva shema 

ponazarja porazdelitev delcev v spojini. Omenjeni učenci ne ločijo med submikroskopsko 

predstavitvijo spojine in zmesi elementov. 

Ostali napačni odgovori so bili redki, saj so se pojavili zgolj pri enem, dveh ali treh učencih.  

Eden izmed učencev je menil, da je na prvi shemi prikazana zmes krogcev. Besedo krogci je 

povzel iz legende, v kateri je navedeno, da le-ti predstavljajo snov. 

 

V tabeli 21 je podan pregled reševanja naloge 4.3. 
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Tabela 21: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 4.3 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilni odgovori: 

 čista snov, ni zmes 

 ena snov 

 tekočina, ena tekočina 

 element, snov enega 

elementa, en element, 

isti element 

 enaki delci 

 le eni atomi 

141 

 

 

85,5 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 prosto gibajo 

 delci 

 vodik v tekočem stanju 

 čista tekočina 

 ni spremembe  

 mehkejši 

 snovi zmešani, spojina 

 negibljivi delci  

 elementi 

 zmes ene snovi, snov 

 ni dodana tekočina 

 ločimo filtriranje 

 počasi se premika 

19 

 

11,5 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 trdna snov, trdno, 

trdnem 

5 3,0 

*Pri nalogi 4.3 triindvajset učencev devetega razreda ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 

 

Pravilni odgovor je podalo 85,5 % učencev devetega razreda. Napačno je odgovorilo 14,5 % 

učencev. Najpogostejši napačen odgovor je izbralo 3,0 % učencev, ki so menili, da druga 

shema prikazuje snov v trdnem agregatnem stanju. Omenjeni učenci ne ločijo med 

submikroskopsko predstavitvijo trdnega in tekočega agregatnega stanja. 

Ostali napačni odgovori so bili prav tako redki, saj so se pojavili zgolj pri enem oziroma dveh 

učencih devetega razreda.  
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Rezultati nalog 4.2 in 4.3 kažejo, da večina učencev devetega razreda nima težav pri 

prepoznavanju čistih snovi in zmesi iz shem na submikroskopski ravni, zato lahko tretjo 

hipotezo potrdimo. 

 

5. NALOGA  

Na shemi je podana submikroskopska porazdelitev delcev v plinu, ki je v erlenmajerici. 

 

 

 

 

 

 

Katere ugotovitve so pravilne? 

 

a   V erlenmajerici je zmes dveh plinov.  

b   V erlenmajerici je zmes dveh spojin. 

c   V erlenmajerici je zmes elementa in spojine.  

č   V erlenmajerici je vodna raztopina elementa. 

 

Napiši pravilne ugotovitve:  

 

 

 

Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

2. stopnja (razumevanje). 

 

Vključeni pojmi: 

Porazdelitev delcev, zmes plinov, zmes spojin, zmes elementa in spojine, vodna raztopina 

elementa, plinasto agregatno stanje. 
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Pravilen odgovor: 

a, c. 

 

Pregled reševanja naloge: 

 

Tabela 22: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri 5. nalogi 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 a, c 

69 36,7 

Izbrana le alternativa c 23 12,2 

Izbrana le alternativa a 5 2,7 

 Poleg pravilne 

alternative (c), izbrana 

tudi napačna alternativa 

(b ali č) 

 Poleg pravilne 

alternative (c), izbrani 

tudi napačni alternativi 

(b in č) 

38 20,2 

Ena alternativa pravilna (a), 

druga napačna (b ali č) 

22 11,7 

Poleg obeh pravilnih 

alternativ (a, c) izbrana tudi 

napačna alternativa b ali č 

13 6,9 

Napačni odgovori: 

 b 

 b, č 

 č 

18 9,6 

 

Na vprašanje, zastavljeno v nalogi, je popolnoma pravilen odgovor podalo 36,7 % učencev 

devetega razreda. Zgolj odgovor c je izbralo 12,2 % učencev, medtem ko samo odgovor a 2,7 

% učencev. Odgovor a je v celoti izbralo 58,0 % učencev. 76,0 % učencev je kot pravilni 

odgovor izbralo alternativo c. Popolnoma napačno je odgovorilo 9,6 % učencev, ki v 

odgovoru niso navedli nobenega izmed pravilnih odgovorov (a oziroma c). 

20,2 % učencev je poleg odgovora c izbralo tudi napačen odgovor b ali č oziroma oba izmed 

njih. 11,7 % učencev je menilo, da je pravilen odgovor a in odgovor b ali č. 6,9 % učencev je 

bilo mnenja, da je poleg a in c pravilen tudi odgovor b ali č. 
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Učenci, ki so se odločili za odgovor b, ne razlikujejo med pojmoma spojina in element na 

submikroskopski ravni, saj menijo, da je v erlenmajerici zmes dveh spojin. Tisti učenci, ki so 

izbrali odgovor č, ne ločijo med pojmoma element ter zmes elementa in spojine, ker mislijo, 

da je na submikroskopski predstavitvi prikazana vodna raztopina elementa. 

 

6. NALOGA  

Shemi prikazujeta porazdelitev atomov nekega elementa pred in po segrevanju. Katera 

trditev velja?  

 

 

Pri reševanju zanemari število delcev, ki so narisani v shemah.   

Oglej si shemi in ugotovi, katere spodnje trditve so pravilne. 

 

a   Spremenila se je razporeditev atomov, ker je nastala nova snov.  

b   Snov se ni spremenila, spremenila pa se je razporeditev atomov. 

c   Snov se ni spremenila, ker se ni spremenila razporeditev snovi.  

č   Potekla je fizikalna sprememba snovi.  

 

Napiši pravilne trditve: 

 

 

 

Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

2. stopnja (razumevanje). 
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Vključeni pojmi: 

Porazdelitev delcev, fizikalna sprememba, segrevanje, tekoče agregatno stanje, plinasto 

agregatno stanje, izhlapevanje, izparevanje. 

 

Pravilen odgovor: 

b, č  

 

Pregled reševanja naloge: 

 

Tabela 23: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri 6. nalogi 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 b, č 

108 58,4 

Izbrana le alternativa b 19 10,3 

Izbrana le alternativa č 6 3,2 

Poleg pravilne alternative (č) 

izbrana tudi napačna 

alternativa (a ali c) 

25 

 

13,5 

Poleg pravilne alternative (b) 

izbrana tudi napačna 

alternativa (a ali c) 

10 

 

5,4 

Poleg pravilnih alternativ (b, 

č) izbrana tudi napačna 

alternativa a ali c 

4 2,2 

Napačni odgovori: 

 a 

 c 

 a, c 

13 

 

7,0 

*Pri šesti nalogi trije učenci devetega razreda niso odgovorili na zastavljeno vprašanje. 

 

Popolnoma pravilno je odgovorilo 58,4 % učencev devetega razreda. 10,3 % učencev je 

izbralo le odgovor b. Šest učencev pa je kot pravilni odgovor navedlo le odgovor č. 

Iz rezultatov naloge je razvidno, da večina učencev devetega razreda prepozna proces 

fizikalne spremembe iz shem porazdelitve delcev snovi, kar pomeni, da je četrta 

hipoteza potrjena. 

2,2 % učencev je menilo, da je poleg obeh pravilnih odgovorov pravilen tudi odgovor a 

oziroma c. 13,5 % učencev je bilo mnenja, da sta pravilna odgovora a in č oziroma a in c. 5,4 

% učencev je poleg odgovora b izbralo tudi odgovor a ali c. 
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Tisti učenci, ki so izbrali odgovor a, ne razlikujejo med procesom fizikalne in kemijske 

spremembe snovi. Učenci, ki so se odločili za odgovor c, so mnenja, da se razporeditev snovi 

ni spremenila in pri tem ni nastala nova snov, kar kaže na težave pri razumevanju 

submikroskopskih predstavitev.  

Popolnoma napačno je odgovorilo 7,0 % učencev, ki niso navedli nobenega izmed pravilnih 

odgovorov (b oziroma č). 

 

7. NALOGA  

Podani sta shemi porazdelitve delcev v snovi pred in po segrevanju.  

 

 

 

Primerjaj shemi in ugotovi, kateri proces je pri spremembi potekal. 

 

A   Sublimacija. 

B   Taljenje. 

C   Zmrzovanje. 

Č   Vrenje. 

 

Vrsta naloge:  

Naloga objektivnega tipa: naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

2. stopnja (razumevanje). 

 

Vključeni pojmi: 

Segrevanje, sublimacija, taljenje, zmrzovanje, vrenje, razporeditev delcev, fizikalna 

sprememba, trdno agregatno stanje, plinasto agregatno stanje. 
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Pravilen odgovor: 

A. 

 

Pregled reševanja naloge: 

 

Tabela 24: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri 7. nalogi 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 A 

126 67,0 

1. skupina napačnih 

odgovorov: 

 Č 

43 22,9 

2. skupina napačnih 

odgovorov: 

 B 

19 10,1 

 

Pravilno je odgovorilo 67,0 % učencev devetega razreda. 33,0 % učencev je odgovorilo 

napačno, saj so izbrali odgovor B oziroma Č. Med napačnimi odgovori je prevladoval 

odgovor Č, ki ga je izbralo 22,9 % učencev. Omenjeni učenci imajo težave pri razlikovanju 

med razporeditvijo delcev v tekočem in trdnem agregatnem stanju, saj menijo, da prva 

submikroskopska predstavitev ponazarja tekoče agregatno stanje. Učenci, ki so izbrali 

odgovor B (10,1 %) ne ločijo med porazdelitvijo delcev v tekočem in plinastem agregatnem 

stanju. 

Učenci, ki so se odločili za odgovor B oziroma Č, imajo težave pri branju submikroskopskih 

predstavitev in posledično pri razlikovanju med razporeditvami delcev v posameznem 

agregatnem stanju. 
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8. NALOGA 

Podana sta začetno in končno stanje porazdelitve delcev pri neki kemijski reakciji.  

 

 

 

Primerjaj shemi in ugotovi, katere trditve so pravilne. 

 

a   Pri kemijski reakciji sta se oba reaktanta porabila. 

b   Produkt je plin. 

c   Reagirala sta dva elementa.  

č   Nastale so molekule s formulo A2B. 

 

8.1 Napiši pravilne trditve:  

 

 

8.2 Simbolno zapiši enačbo kemijske reakcije: 

 

 

 

Vrsta naloge:  

8.1 Naloga objektivnega tipa: naloga izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori 

8.2 Naloga objektivnega tipa: naloga s kratkim odgovorom. 

 

Taksonomska stopnja po Bloomu: 

8.1 - 2. stopnja (razumevanje, uporaba). 

8.2 - 3. stopnja (sinteza). 
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Vključeni pojmi: 

Razporeditev delcev, enačba kemijske reakcije, prebitek reaktantov, plinasto agregatno stanje, 

molekula, element, spojina, plin, simbolni zapis snovi, reaktanti, produkti.  

 

Pravilen odgovor:   

8.1 

b in c 

 

8.2 

A2 + 2 B2 → 2 AB2    

 

Pregled reševanja naloge: 

 

Naloga 8.1 

 

V tabeli 25 je podan pregled reševanja naloge 8.1. 

 

Tabela 25: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 8.1 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor: 

 b, c 

86 46,2 

Izbrana alternativa c 18 9,7 

Izbrana alternativa b 9 4,8 

Pravilna le alternativa c in 

napačna alternativa a ali č 

oziroma a in č 

27 

 

14,5 

Poleg pravilnega odgovora  

(b, c) izbrana še alternativa a 

oziroma č 

16 8,6 

Pravilna le alternativa b in 

napačna alternativa a ali č 

15 

 

8,1 

Napačni odgovori: 

 č 

 a 

 a, č 

15 8,1 

*Pri nalogi 8.1 dva učenca devetega razreda nista podala odgovora. 
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46,2 % učencev devetega razreda je na vprašanje podalo popolnoma pravilen odgovor 

(kombinacija obeh pravilnih odgovorov b in c). 4,8 % učencev je izbralo zgolj odgovor b. 

Nekoliko večji odstotek učencev je izbral le odgovor c (9,7 % ). 

14,5 % učencev je bilo mnenja, da je poleg odgovora c pravilen tudi odgovor a ali č oziroma 

oba izmed njih. 8,6 % učencev se je odločilo ne le za oba izmed pravilnih odgovorov, temveč 

tudi za odgovor a oziroma č. 8,1 % učencev je poleg alternative b izbralo še alternativo a ali č.  

31,2 % učencev, ki so izbrali enega oziroma oba izmed pravilnih odgovorov, se je odločilo 

tudi za enega ali več napačnih odgovorov (a in č oziroma samo a ali č). Učenci, ki so izbrali 

napačna odgovora a ali č, imajo težave pri branju submikroskopskih predstavitev. Omenjeni 

učenci ne znajo iz sheme porazdelitve delcev razbrati, ali so se pri kemijski reakciji vsi 

reaktanti pretvorili v produkte. Poleg tega tudi nepravilno oblikujejo simbolni zapis produkta 

kemijske reakcije na osnovi submikroskopske predstavitve. Težave pri branju 

submikroskopskih predstavitev imajo tudi učenci, ki so podali popolnoma napačen odgovor. 

Takšnih odgovorov je bilo zgolj 8,1 %. 

 

V tabeli 26 je podan pregled reševanja naloge 8.2. 
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Tabela 26: Pregled vrednosti relativnih in absolutnih frekvenc pri nalogi 8.2 

ODGOVOR f f (%) 

Pravilen odgovor 17 12,0 

Neurejena enačba kemijske 

reakcije s pravilno podanimi 

reaktanti in produkti 

9 6,3 

Napisan le produkt kemijske 

reakcije 

8 5,6 

Pravilno podani reaktanti, 

pri kemijski reakciji dobimo 

produkt AB2 in reaktant A2 

23 16,2 

Pravilno podani reaktanti, 

produkt oziroma produkti so 

napačni 

18 12,7 

 

Enačba kemijske reakcije po 

shemi 

11 7,7 

Pravilen produkt, reaktanti 

so napačni 

7 4,9 

Pravilen eden izmed 

produktov 

6 4,2 

Pravilen eden izmed 

reaktantov in produkt 

6 4,2 

Pravilen eden izmed 

reaktantov 

5 3,5 

Pravilni reaktanti in en 

produkt 

3 2,1 

Popolnoma napačni 

odgovori 

29 20,4 

*Pri nalogi 8.2 šestinštirideset učencev devetega razreda ni podalo odgovora. 

 

Pravilen simbolni zapis enačbe kemijske reakcije je podalo le 12,0 % učencev devetega 

razreda. Iz rezultatov je razvidno, da večina učencev napačno zapiše enačbo kemijske 

reakcije na osnovi shem submikroskopskih predstavitev delcev snovi, kar pomeni, da 

lahko peto hipotezo potrdimo. 

Neurejeno enačbo kemijske reakcije s pravilno podanimi reaktanti in produkti je zapisalo 6,3 

% učencev. 16,2 % učencev je pravilno določilo reaktante ter produkt AB2, poleg katerega so 

navedli še produkt A2.  

12,7 % učencev je pravilno zapisalo le oba reaktanta, ki sodelujeta pri kemijski reakciji. 

Napačni simbolni zapis obeh reaktantov je oblikovalo 20,4 % učencev.  
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7,7 % učencev je oblikovalo simbolni zapis za enačbo kemijske reakcije na osnovi sheme. 

Omenjeni učenci so na podlagi štetja delcev (molekul), ki sodelujejo pri kemijski reakciji 

zapisali enačbo kemijske reakcije. 

5,6 % učencev je v odgovoru zapisalo le produkt. Pravilen produkt in napačne reaktante je 

podalo 4,9 % učencev. Pravilnega enega izmed produktov oziroma pravilen reaktant in 

produkt je navedlo 4,2 % učencev. Odgovor s pravilno določeni reaktanti in enim produktom 

je zapisalo 2,1 % učencev, če ne upoštevamo nekaterih odgovorov (simbolni zapis enačbe 

kemijske reakcije po shemi oziroma pravilno podani reaktanti in napačen eden od produktov - 

zapis presežnega reaktanta - A2). Pravilen reaktant in napačen produkt je zapisalo 3,5 % 

učencev. Ustrezen simbolni zapis obeh reaktantov je oblikovalo 57,0 % učencev. Pravilni 

produkt kemijske reakcije je navedlo 33,0 % učencev. 

Popolnoma napačen simbolni zapis za enačbo kemijske reakcije (nepravilni reaktanti in 

produkti kemijske reakcije) je zapisalo 20,4 % učencev.  
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6. ZAKLJUČEK 

 

Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti pri učencih devetega razreda osnovne šole 

razumevanje prehodov med agregatnimi stanji snovi na makroskopski ravni, izbranih 

kemijskih pojmov (agregatno stanje snovi, element, spojina, čista snov, zmes, fizikalna 

sprememba in kemijska reakcija), na submikroskopski ravni, oziroma kemijske reakcije na 

simbolni ravni. Rezultati raziskave so pokazali, da več kot polovica učencev devetega razreda 

na makroskopski ravni ne razlikuje med pojmoma izhlapevanje in izparevanje ter taljenje in 

raztapljanje. Prva raziskovalna hipoteza je zato zavrnjena. 

Dve tretjini učencev je bilo pri določanju submikroskopskih predstavitev delcev snovi, 

značilnih za tekoče in trdno agregatno stanje snovi (vode), neuspešnih. Večina učencev 

devetega razreda ni prepoznala sheme za porazdelitev delcev v ledu, ker je bila pri povezavi 

delcev vode upoštevana vodikova vez, ki je učenci še ne poznajo. Ustrezno shemo za 

porazdelitev delcev vode v plinastem agregatnem stanju je izbralo 96,3 % učencev. Druga 

raziskovalna hipoteza je tako potrjena le za vodo v plinastem agregatnem stanju, ni pa 

potrjena za vodo v tekočem in trdnem agregatnem stanju.  

Več kot 82,5 % učencev je iz submikroskopskih predstavitev prepoznalo čisto snov in zmes. 

Tretja raziskovalna hipoteza je potrjena. 

Večina devetošolcev (77,3 %) je prepoznala fizikalno spremembo iz shem porazdelitve 

delcev. Četrta raziskovalna hipoteza je potrjena.  

Pri zapisovanju enačbe kemijske reakcije na osnovi submikroskopske predstavitve kemijske 

reakcije je bilo uspešnih le 12,0 % učencev. Peta raziskovalna hipoteza je potrjena. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo učenci devetega razreda največ težav pri določanju vseh 

štirih shem (A, B, Č, E) pri nalogi 3.d, ki ponazarjajo porazdelitev delcev v plinu, saj je na 

zastavljeno vprašanje popolnoma pravilno odgovorilo le 6,5 % vseh anketiranih učencev. 

Večina učencev je od štirih ustreznih shem izbrala le eno.   

Dve tretjini učencev iz submikroskopskih shem porazdelitve delcev snovi pri 3. nalogi ni 

prepoznalo zmesi elementa in spojine v plinastem agregatnem stanju. Enako število učencev 

iz sheme porazdelitve delcev (naloga 8.1) ni pravilno oblikovalo simbolnega zapisa za 

produkt kemijske reakcije. Pri nalogi 8.1 več kot polovica učencev iz submikroskopske 

predstavitve delcev snovi ni prepoznala plinastega agregatnega stanja produkta in dveh 

elementov kot reaktantov kemijske reakcije. Zgolj 12,0 % učencev je pri nalogi 8.2 
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oblikovalo pravilen simbolni zapis za enačbo kemijske reakcije na osnovi shem porazdelitve 

delcev snovi.  

Učenci devetega razreda so bili pri prepoznavanju elementa v trdnem agregatnem stanju iz 

submikroskopske predstavitve delcev snovi zelo uspešni, saj je element prepoznalo kar 99,5 

% testiranih učencev. Proces strjevanja snovi na makroskopski ravni je pravilno prepoznalo 

88,8 % učencev. Pri določanju procesa kondenzacije na makroskopski ravni je bilo uspešnih 

76,5 % učencev. Več kot dve tretjini učencev je pri nalogi 3.d izbralo eno izmed pravilnih 

shem, ki predstavlja ponazoritev delcev v plinu. Približno dve tretjini učencev je bilo uspešnih 

pri prepoznavanju procesa sublimacije na submikroskopski ravni. 

Ugotovitve raziskave so pokazale, da imajo učenci razvita napačna razumevanja prehodov 

med agregatnimi stanji vode (taljenje, izparevanje) na makroskopski ravni, nekaterih izbranih 

kemijskih pojmov na submikroskopski ravni ter kemijske reakcije na simbolni ravni. Rezultati 

naše raziskave so podobni ugotovitvam drugih raziskav, ki kažejo, da imajo učenci težave pri 

razumevanju in oblikovanju simbolnih zapisov (Ben-Zvi idr., 1987, 1988; Valanides, 2000; 

Brosnan in Reynolds, 2001; Glažar idr., 2002; Devetak in Urbančič, 2003; Papageorgioua in 

Johnson, 2005; Stains in Talanquer, 2008; Tien idr., 2007; Kelly in Jones, 2008; Devetak, 

Vogrinc idr., 2009; Devetak in Glažar, 2010; Falvo idr., 2011; de Berg, 2012, v Devetak, 

2012).  

Učenci devetega razreda so bili dokaj neuspešni tudi pri določevanju delčnih predstavitev, 

značilnih za zmes elementov (64,3 %) in zmes plinov (41,2 %). Omenjeni učenci imajo težave 

pri določanju dveh spremenljivk (na primer zmes plinov: spremenljivki zmes in plinasto 

agregatno stanje). Devetak idr. (2007) so prišli do podobnih ugotovitev, saj večina učencev 

(58,5 %) osmega razreda ni prepoznala ustrezne submikroskopske predstavitve delcev snovi v 

zmesi plinov.  

V raziskavi (Devetak idr., 2007) je 47,6 % učencev osmega razreda določilo ustrezno delčno 

predstavitev za spojino. Učenci devetega razreda, ki so bili vključeni v raziskavo diplomskega 

dela, so bili nekoliko uspešnejši pri prepoznavanju porazdelitve delcev v spojini. Pravilno je 

odgovorilo 51,6 % učencev.  

Zaključimo lahko, da ima večina učencev razvita ustrezna razumevanja nekaterih prehodov 

med agregatnimi stanji snovi (strjevanje in kondenzacija) na makroskopski ravni.  

Učenci devetega razreda imajo ustrezno oblikovane mentalne modele za izbrane kemijske 

pojme: zmes, čista snov, element in fizikalna sprememba na submikroskopski ravni. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: KODIRNIK REZULTATOV PREIZKUSA ZNANJA S 

FREKVENCAMI  

 

*Opomba: V tabelah so s krepkim poševnim tiskom označeni pravilni odgovori in njihove 

frekvence. 

 

1. naloga  

 

1.1  

ODGOVOR FREKVENCA 

1 stopil, stopi, stopila 85 

2 stalil, stali 84 

3 hladi pijačo 1 

4 raztopi, raztopil 7 

5 topil 3 

6 plava na vodi 1 

7 led spremeni v tekočino 

8 sprememba agregatnega stanja  

1 

1 

9 talil, taliti 5 

 

1.2  

ODGOVOR FREKVENCA 

1 izhlapela, izhlapi 100 

2 izparela, izpari 78 

3 izplahnela 1 

4 zavrela 1 

5 nastane vodna para 

6 nastane plin 

1 

7 voda je šla v krompir, krompir vodo 

posrkal 

2 

8 izpuhtela 2 

9 povrela 1 

10 ni odgovora 1 

 

 



 

 

1.3 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 zamrzovalnik, skrinja, skrinjo 145 

2 na mrzlo 1 

3 ohladil, ohladiti, hladen prostor, na 

hladno, hladno, hladno mesto 

11 

4 hladilnik 8 

5 zmrznil, zmrznila, zamrznil, zmrznil bi 

ga, zmrzneš, zmrzne, zmrzniti 

22 

6 na temperaturo manj kot 0 1 

 

1.4 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 voda 16 

2 vodna para, para, pare 95 

3 rosa 11 

4 vodne kapljice, kapljice, kapljice vode 22 

5 vodna para, rosa 1 

6 voda v plinastem stanju, voda kot 

plin 

2 

7 kondenz, kondens, kondenzirana voda 10 

8 topel zrak 1 

9 na mrzlo 1 

10 vodni hlapi, hlapi, hlapi vode 11 

11 vlaga 11 

12 delci 1 

13 kondenzirani hlapi 1 

14 spremenjeno agregatno stanje 1 

15 megla 1 

16 topla voda 1 

17 izhlapena voda 1 

18 ni odgovora 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. naloga 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 C B A 125 

2 C A B 55 

3 B A C 3 

4 A B C 2 

5 A C B 1 

6  /  B C 1 

7 C B B 1 

 

3. naloga 

 

3.a 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 B 110 

2 A 23 

3 D 1 

4 Č 25 

5 E 20 

6 A B 1 

7 B Č 7 

8 ni odgovora 1 

 

3.b 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 D 185 

2 B 1 

3 ni odgovora 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.c 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 Č 63 

2 E 44 

3 B 66 

4 D 1 

5 A 3 

7 E D 1 

8 A B E 1 

9 Č E 2 

10 A E D 1 

11 A E 1 

12 B Č 2 

13 ni odgovora 3 

 

3.č 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 E 63 

2 B 10 

3 Č 96 

4 A 3 

5 B Č 4 

6 Č E 10 

7 ni odgovora 2 

 

3.d 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 A 134 

2 B 12 

3 Č 2 

4 E 16 

5 A B 4 

6 A B Č E 12 

7 A E 4 

8 D 1 

9 A B Č 1 

10 ni odgovora 2 

 

 

 



 

 

4. naloga 

 

4.1 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 trdnem, trdno 72 

2 tekoče, tekočem, tekočini 91 

3 plinastem, plin 5 

4 kapljevinastem, kapljevinasta 7 

5 kapljevina 1 

6 plinasto, trdno 1 

7 tekočem, trdnem 1 

8 mehkejši 1 

9 v vodi 1 

10 tekočem, plinastem 1 

11 ni odgovora 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 zmes, zmes snovi  127 

2 zmes krogcev 1 

3 snov dveh elementov 1 

4 spojina 10 

5 različna sestava 1 

6 miruje 1 

7 dva elementa 3 

8 plin, plinasto, plinasto razmešano 3 

9 delci združijo 1 

10 dve snovi 10 

11 voda 1 

12 onesnažena voda 1 

13 tekočem 1 

14 delci v spojini 1 

15 tesnejši 1 

16 trdno 1 

17 mešanje snovi, mešanjem, snovi 

zmešamo 

3 

18 spajanje 1 

19 spojina 2 elementov 1 

20 atomi dveh elementov 1 

21 dodana tekočina 

22 več elementov 

1 

1 

22 ni odgovora 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 čista snov, ni zmes 75 

2 element, snov 1 elementa, en element, 

isti element 

30 

3 trdna snov, trdno, trdnem 5 

4 prosto gibajo 1 

5 enaki delci 5 

6 vodik v tekočem stanju 1 

7 ena snov  25 

8 tekočina, ena tekočina 5 

9 ni spremembe 1 

10 mehkejši 1 

11 snovi zmešani, spojina 2 

12 negibljivi delci 1 

13 elementi 1 

14 le eni atomi 1 

15 zmes ene snovi, snov 5 

16 ni dodana tekočina 1 

17 ločimo filtriranje 1 

18 počasi se premika 1 

19 delci 2 

20 čista tekočina 1 

21 ni odgovora 23 

 

5. naloga 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 b c 30 

2 a c 69 

3 c 23 

4 a 5 

5 b 10 

6 c č 6 

7 a b 19 

8 b č 6 

9 a č 3 

10 b c č 2 

11 č 2 

12 a b c  11 

13 a c č 2 

 



 

 

6. naloga 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 b č 108 

2 b 19 

3 c č 3 

4 a 10 

5 a b 6 

6 č 6 

7 a č 22 

8 c 2 

9 b c č 3 

10 a c 1 

11 a b č 1 

12 b c 4 

 

7. naloga 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 A 126 

2 B 19 

3 Č 43 

 

8. naloga 

 

8.1 

ODGOVOR FREKVENCA 

1 b c 86 

2 a c 18 

3 b č 7 

4 a 5 

5 b 9 

6 c 18 

7 č 7 

8 a b c 8 

9 b c č 2 

10 c č 8 

11 a č 3 

12 b c č 6 

13 a b 8 

14 a c č 1 

15 ni odgovora 2 



 

 

8.2 

KODA FREKVENCA 

1 17 

2 9 

3 18 

4 11 

5 23 

6 8 

7 29 

8 7 

9 5 

10 6 

11 3 

12 6 

13 ni 

odgovora 

46 

 

*Opomba: kode so označene s krepkim tiskom. 

 

8.2.1  

Pravilen odgovor: 

A2 + 2 B2 → 2 AB2 

 

8.2.2 

Neurejena enačba kemijske reakcije s pravilno podanimi reaktanti in produkti: 

A2 + B2 → AB2 

A2 + B2 → 6 AB2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2.3 

Pravilno podani reaktanti, produkt oziroma produkti so napačni: 

A2 + B2 → AB12 + A6 

A2 + B2 → A2B 

3 A2 + B2 → 2 A2B + A2 

A2 + B2 → A2B2 

A2 + B2 = 2 AB 

A2 + B2 → 4 AB 

A2 + B2→ 2 AB 

A2 + B2 → AB 

2 A2 + B2 → 2A2B 

A2 + 2 B2 → 2 AB 

A2 + B2 → A2B + A2 

2 A2(g) + 2 B2(g) → A2B(g) + B2(g) 

 

8.2.4 

Enačba kemijske reakcije po shemi: 

6 A2 + 6 B2 → 6 AB2 + 3 A2 

6 A2(g) + 6 B2(g) → 6 AB2(g) + 3 A2(g) 

 

8.2.5  

Pravilno podani reaktanti, pri kemijski reakciji dobimo produkt in reaktant A2: 

2 A2 + 2 B2 → 2 AB2+ A2 

A2 + B2 → AB2+ A2 

2 A2 + B2 → A2+ AB2 

A2 + 2 B2 → A2 + 2 AB2 

9 A2 + B2 → 6 AB2 + 3 A2 

3 A2 + 2 B2 → 2 AB2 + A2 

 

8.2.6  

Napisan samo produkt: 

AB2 

 

 



 

 

8.2.7  

Popolnoma napačni odgovori: 

2 H2 + O2 → 2 H2O 

A2B 

A2B3 

H2 + O2 → H2O 

2 O2 + 2 H2→ 2 H2O + O2 

H2O 

A + 2 B → A + B2 

B2A 

reakt. A + reakt. B → zmes reaktantov 

C6H6 

A + B → AB 

A6B12 

A12B12 

A + B → AB4 

A12 + B12 → A12B12 

A5 + B6 → AB11 

A6 + B6 → 6 AB 

A + B → 6 AB + 3A 

A6 + B6 

2 A + B → A2B 

2 A + 2 B → A2B + 2 B 

 

8.2.8 

Pravilen produkt, reaktanti so napačni: 

A + B → AB2 

A + 2 B → AB2 

A2B2 → AB2 

 

 

 

 

 



 

 

8.2.9  

Pravilen eden izmed reaktantov: 

A2 + B → A2B 

2 A2 + 2 B → 4 A2B 

 

8.2.10 

Pravilen eden izmed produktov: 

A + B → AB2 + A 

A + B → AB2 + A2 

6 A + 6 B → 3 A + 3 AB2 

2 A + 4 B → 2 AB2 + A2 

A2B2 → A2 + AB2 

 

8.2.11 

Pravilni reaktanti in en produkt: 

A2 + B2 → AB2 + A 

 

8.2.12 

Pravilen eden od reaktantov in produkt: 

A + B2 → AB2 

 

8.2.13 

Ni odgovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2: PREIZKUS ZNANJA 

 

Spremembe snovi  

                                                                       Šifra: ___________ 

1. Dopolni besedilo.  

 

1.1 Poleti ti je zelo vroče in se želiš osvežiti s hladnim sokom. Iz zamrzovalnika vzameš 

kocko ledu in jo daš v sok. Kaj se bo zgodilo z ledom? 

 

1.2 Mami pomagaš kuhati kosilo. V lonec daš krompir z vodo. Posodo pozabiš pokriti. Ko čez 

čas pogledaš v lonec, je v njem le še krompir. Kaj se je zgodilo z vodo? 

 

1.3 Jošt ti kupi sladoled, ki kmalu postane mehak. Kaj bi naredil, da bi se spet strdil? 

 

1.4. Tuširaš se. V kopalnici je zelo vroče. Ogledalo postane rosno in se ne moreš pogledati 

vanj. Kaj se je nabralo na ogledalu? 

 

2. K sliki pripiši črke shem, ki ustrezno ponazarjajo tri različne porazdelitve delcev v 

vodi. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. V shemah so podane porazdelitve delcev v različnih snoveh. 

 

Za posamezno snov napiši črko od A do E, ki ustreza porazdelitvi delcev v tej snovi.  

a   Delce v zmesi plinov  ponazarja shema                      

b   Delce v trdnem elementu ponazarja shema                    

c   Delce v zmesi elementov ponazarja shema                   

č   Delce v spojini ponazarja shema                    

d   Delce v plinu ponazarja shema                       

 

4. Podani sta porazdelitvi delcev v dveh snoveh. 

 

     prva shema                      druga shema   

 

  Legenda:  

 svetlejši krogci – prva snov 

 temnejši krogci – druga snov 

Primerjaj porazdelitvi delcev in odgovori na vprašanja.  

 

4.1  V katerem agregatnem stanju sta snovi, katerih porazdelitve delcev sta podani na prvi in     

drugi shemi? 

                                                                 

 

4.2  Na kaj lahko sklepamo na osnovi prikaza v prvi shemi? 

       ______________________________ 

 

4.3  Na kaj lahko sklepamo na osnovi prikaza v drugi shemi? 

       _____________________________ 

 



 

 

5. Na shemi je podana submikroskopska porazdelitev delcev v plinu, ki je v 

erlenmajerici. 

 

Katere ugotovitve so pravilne? 

a   V erlenmajerici je zmes dveh plinov.  

b   V erlenmajerici je zmes dveh spojin. 

c   V erlenmajerici je zmes elementa in spojine.  

č   V erlenmajerici je vodna raztopina elementa. 

 

Napiši pravilne ugotovitve: _________________ 

 

6. Shemi prikazujeta porazdelitev atomov nekega element pred in po segrevanju. Katera 

trditev velja?  

 

Pri reševanju zanemari število delcev, ki so narisani v shemah.   

Oglej si shemi in ugotovi, katere spodnje trditve so pravilne. 

a   Spremenila se je razporeditev atomov, ker je nastala nova snov.  

b   Snov se ni spremenila, spremenila pa se je razporeditev atomov. 

c   Snov se ni spremenila, ker se ni spremenila razporeditev snovi.  

č   Potekla je fizikalna sprememba snovi.  

 

Napiši pravilne trditve: _________________ 



 

 

7. Podani sta shemi porazdelitve delcev v snovi pred in po segrevanju.  

 

 

 

Primerjaj shemi in ugotovi, kateri proces je pri spremembi potekal. 

A   Sublimacija. 

B   Taljenje. 

C   Zmrzovanje. 

Č   Vrenje.  

  

8. Podani sta začetno in končno stanje porazdelitve delcev pri neki kemijski reakciji.  

 

Primerjaj shemi in ugotovi, katere trditve so pravilne. 

a   Pri kemijski reakciji sta se oba reaktanta porabila. 

b   Produkt je plin. 

c   Reagirala sta dva elementa.  

č   Nastale so molekule s formulo A2B. 

 

Napiši pravilne trditve: _________________ 

 

Simbolno zapiši enačbo kemijske reakcije: 

__________________________________________ 


