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POVZETEK  

Diplomsko delo obravnava tematiko gonil, s poudarkom na prestavnih razmerjih in 

analizira obravnavano tematiko v osnovnih šolah. Najprej so v diplomskem delu 

predstavljena analiza rezultatov nacionalnega preverjanja znanja, ki je usmerjena 

predvsem na analizo tehničnih sredstev, natančneje gonil. Drugi del diplomskega 

dela temelji na didaktičnem vidiku pojavljanja tehničnih sredstev pri pouku Tehnike in 

tehnologije. S pregledom učnih načrtov za Tehniko in tehnologijo, Naravoslovje in 

tehniko, Robotiko v tehniki, Fiziko in Matematiko  ugotovimo, kje vse se lahko 

pojavlja jo cilji na temo gonil. Pregled učbeniških zbirk predstavi medpredmentne 

povezave predmeta Tehnike in tehnologije. V tretjem delu diplomskega dela sledi 

uvrstitev nalog po Bloomovi taksonomski lestvici in ugotavljanje ali učbeniške zbirke s 

podanim spektrom nalog pokrijejo vse stopnje taksonomske lestvice. V zadnjem delu 

diplomskega dela podamo nabor nalog, ki pokrivajo vse stopnje Bloomove 

taksonomske lestvice, ter naloge za preverjanje tehnološke pismenosti. S sklepom so 

podane ključne ugotovitve, ki smo jih dosegli z delom. Podane so še nekatere 

možnosti za izboljšanje učinkovitosti poučevanja vsebin na temo gonil, katere je 

potrebno še strokovno proučiti. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Nacionalno preverjanje znanja, Tehnika in tehnologija, tehnološka pismenost, gonila, 

prestavno razmerje, Bloomova taksonomija, učni načrt, Robotika v tehniki, 

Naravoslovje in tehnika. 
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PROBLEM SOLVING TASKS RELATED TO MECHANICAL DRIVES IN 

SLOVENIAN NATIONAL ASSESSMENTS OF KNOWLEDGE AT LOW-

SECONDARY  

 

ABSTRACT 

Thesis deals with the topics related to mechanical drives, with a focus on gear ratios 

and analyse this subject matter at low-secondary school level. First, the thesis 

presents and analysis the results of Slovenian national assessments, which focuses 

on the analyses of the technical facilities, specifically mechanical drivers. The second 

part of the thesis is based on the didactic aspect of the emergence of technical 

assets for teaching Design and Technology. A review of the curriculum for the 

courses Design and Technology, Science and Technology, Robotics in Engineering, 

Physics and Mathematics figures out, where topics related to mechanical drives are 

included. Overview of textbook collections presents cross-curricular relations of the 

Design and Technology course. In the third part of the thesis follows the rank order 

according to Bloom's taxonomic scale and determining whether a textbook collection 

with the specified range of tasks cover all levels of taxonomic scales. In the last part 

of the thesis, we offer a set of tasks that cover all levels of Bloom's taxonomic scales 

and tasks for verification of technological literacy. At conclusion, the closure findings 

that we have made with the work is given. Some options for improving the 

effectiveness of teaching content related to mechanical drivers are quoted, which 

should require further expert consideration. 

 

KEY WORDS 

National assessment, design and technology education, technology literacy, 

mechanical drives, gear ratio, Bloom's taxonomy, curriculum, robotics in engineering, 

sciences and technology.  
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1 UVOD 

Vsakodnevno se srečujemo s stroji in napravami, ki so plod tehnološkega razvoja. Za 

te stroje in naprave je v večini primerov skupno to, da za svoje delovanje vsebujejo 

tehnična sredstva. Učenci temo spoznavajo v osnovni šoli pri pouku različnih 

naravoslovnih predmetov. Znanje iz naravoslovnih in tehniških predmetov se odraža 

s tehnološko pismenostjo, ki je zelo širok pojem.   

Da mora biti tehnologija vključena v šolski učni načrt s prepričanjem, da učenci 

pridobijo na tehnološki pismenosti, zatrjuje tudi zvezna zakonodaja v ZDA. Izziv za 

učitelje je razumeti, kako najbolje učiti z napredkom na tehnološki 

pismenosti. Poudarjajo pomembnost vključevanja poučevanja Tehnike in 

tehnologije v šolskem sistemu, saj znanje iz omenjenega področja prispeva k 

tehnološki pismenosti [7].   

Tehnično izobraževanje predstavlja izobraževanje vsebin tehnike in tehnologije za 

učence, dijake in študente z namenom biti tehnološko pismen. Tehnološka pismenost 

se kaže v obliki tehnološkega znanja, zmožnosti kritičnega razmišljanja in odločanja 

o uporabi, ravnanju in presoji/oceni tehnologij [2].   

Pri pouku Tehnike in tehnologije učenci, tehnološko pismenost izpopolnjujejo tudi z 

uporabo zbirk, kot so Fischertechnic in Lego technic, s pomočjo katerih, pridobivajo 

znanje tudi na področju gonil. Učenci se v osnovnošolskem izobraževanju srečajo s 

temo gonil pri različnih predmetih [3 - 6]. Ob koncu osnovnošolskega izobraževanja 

pišejo preizkus iz nacionalnega preverjanja znanja. Tudi iz predmeta Tehnike in 

tehnologije [3], pri katerem se na področju gonil, pojavlja nizka uspešnost reševanja 

nalog, predvsem iz teme prestavnih razmerij[7].  

Namen diplomskega dela je analizirati rezultate nacionalnega preverjanja znanja na 

temo delovanja gonil in mehanizmov ter ponuditi možnosti za izboljšave učinkovitosti 

podajanja teh vsebin.  

Cilji diplomskega dela so obravnavati učne cilje v povezavi z gonili in prestavnimi 

razmerji ter opisati možne načine obravnave;  pregledati  učbeniške zbirke ter 

pojavljanje razlag in nalog iz področja gonil ter jih uvrstiti v Bloomovo taksonomsko 

lestvico; predstaviti možne medpredmetne povezave z Robotiko v tehniki, 

Naravoslovjem in tehniko, Fiziko ter Matematiko; predstaviti vzorec nalog iz področja 

gonil in prestavnih razmerij za vse stopnje Bloomove  taksonomske lestvice. 
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2 PREGLED REZULTATOV NPZ IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

Tehniko in tehnologijo se je kot tretji predmet na nacionalnem preverjanju znanja 

preverjal že štirikrat. Prvič  leta 2008, sledila so še preverjanja leta 2010, 2013 in 

2015. V nadaljevanju je opis zasnove preizkusa ter analiza dosežkov  na NPZ. 

 

2.1 Zasnova preizkusa znanja za NPZ 

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja, člani predmetne komisije (PK), pri 

sestavljanju preizkusov znanja za NPZ upoštevajo filozofijo predmeta tehnika in 

tehnologija. Izhajajo iz učnega načrta (UN)  za Tehniko in tehnologijo, ki je ciljno in 

projektno zasnovan.  

Vsebine iz UN  za Tehniko in tehnologijo (TIT) se v šolah obravnavajo v 6., 7. in 8. 

razredu. PK je v preizkuse znanja iz tehnike in tehnologije uvrstila vsebinske sklope 

iz učnega načrta za 6., 7. in 8. razred, in sicer:  

− gradiva in obdelave: izpostavljene so vrste gradiv, tehnične in tehnološke lastnosti 

gradiv, obdelovalni postopki, polizdelki in izdelki iz različnih gradiv, orodja, stroji in 

pripomočki;  

− tehnična sredstva: sem uvrščamo gonila in mehanizme, motorje, električne kroge in 

njihovo delovanje;  

− tehniška in tehnološka dokumentacija: zajema pravokotno projekcijo na tri ravnine, 

izometrično projekcijo, pravila skiciranja in kotiranja, risanje shem električnih vezij, 

branje in razumevanje tehniške in tehnološke dokumentacije;  

− tehnologija in družba: kjer gre za organizacijo in vzdrževanje delovnega prostora 

ter varno uporabo orodij, strojev in pripomočkov, strukturo delovnega procesa, 

ekonomiko, z osredotočenjem na določitev cene izdelka, vpliv pridobivanja in 

obdelave gradiv na okolje, vire energij in njihovo pridobivanje ter vpliv na okolje ter 

promet, s poudarkom na varnostni opremi kolesa in varnim ravnanjem v cestnem 

prometu [7].  

Deleži posameznih vsebin iz TIT v preizkusu znanja se skozi leta nekoliko 

spreminjajo, okvirno namenijo: gradiva in obdelave (30 % - 35 %); tehnična sredstva 
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(30 % - 35 %); tehniška in tehnološka dokumentacija (30 % - 35 %); tehnologija in 

družba (5 % - 10 %). [7]. 

 

2.2 Analiza dosežkov 

Preglednica 2.2.1 Povprečno število odstotnih točk med leti na NPZ iz TIT 

Leto preverjanja Povprečno število odstotnih točk 

2008 55,83 

2010 53,20 

2013 58,33 

2015 55,98 

 

Kot je vidno v Preglednica 2.2.1 se raven znanja pri tehniki in tehnologiji med 

dosedanjimi izvedbami preverjanja približno ohranja. Glede na to, da se TIT ne 

poučuje v 9. razredu, predstavlja dosežek dejansko stanje znanja učencev. 

Dostopnost preizkusov na spletnih straneh omogoča, da učitelji in učenci spoznajo 

način preverjanja in vrednotenja ter tipe nalog, ki so v preizkusih uporabljeni ter 

taksonomske stopnje nalog [7].   

 

2.3 Dosežki na NPZ iz vsebinskega sklopa tehničnih sredstev 

V analizah nacionalnih preverjanj znanj iz Tehnike in tehnologije razberemo, da so 

učenci najslabše rezultate dosegali prav iz vsebin tehničnih sredstev. 

Glede na dosežene rezultate pri tehničnih sredstvih, na področju gonil, so učenci 

dosegali nadpovprečne rezultate pri prepoznavanju vrst gonil  in razlik med njimi 

(zeleno območje) [7].  

Izrazito podpovprečni so rezultati pri nalogah, ki zahtevajo poimenovanje zobnikov 

glede na obliko (rdeče območje), analizo in opis sestavnih delov gonil in 

mehanizmov, določanju prestavnega razmerja (nad modrim območjem). Prav tako so 

imeli težave pri uporabi električnih porabnikov glede na vrsto vira napetosti (nad 

modrim območjem) [7]. 



 

4 
 

 

Člani predmetnih komisij in sodelavci Državnega izpitnega centra so pripravili 

kvalitativne opise izbranih območij na lestvici dosežkov na NPZ prikazanih na Slika 

2.3.1.1. Pri pripravi opisov so se zgledovali po mednarodnih raziskavah znanja in 

rezultate predstavili na diagramu  s pomočjo kvantilov in barvnih območij. Kvantil je 

točka, ki deli statistično populacijo na enake dele. Vedno uporabljamo po vrednosti 

urejeno populacijo – učence urejene po uspešnosti reševanja nalog na NPZ 

 

Slika 2.3.1.1 Porazdelitev točk pri tehniki in tehnologiji, 9. Razred 

 

2.3.1.1 Zeleno območje 

Zeleno območje zajema učence, ki so uspešni pri nalogah, katere zahtevajo 

prepoznavanje obdelovalnih postopkov, gradiv, gonil, cestnoprometnih predpisov in 

varnosti pri delu. Prepoznajo pravokotno in izometrično projekcijo [7]. 

2.3.1.2 Rumeno območje 

Rumeno območje zajema učence, ki  pravilno izberejo vrstni red postopkov za 

obdelavo lesa. Ločijo med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije. Pravilno 

prenesejo mere iz pravokotne projekcije na osi izometrične projekcije [7]. 

2.3.1.3 Rdeče območje 

Rdeče območje označuje učence, ki poznajo vrstni red taktov motorja z notranjim 

izgorevanjem. Narišejo predmet v naravni velikosti iz pomanjšanega merila. Iz 

predmeta s podanimi merami izračunajo strošek za nakup potrebnega gradiva [7]. 

2.3.1 Barvna območja 
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2.3.1.4 Modro območje 

Učenci narišejo shemo z dvema stikaloma, pri čemer upoštevajo zahtevano funkcijo 

vezja. Ločijo med električnimi prevodniki in izolatorji. Razvrstijo vrstni red postopkov 

pri izdelavi predmeta, ki vključuje vrednotenje. Pravilno narišejo manjkajoči ris 

pravokotne projekcije. Presenetljivo je, da so v to območje vključene naloge, ki 

zahtevajo poznavanje lesnih gradiv, umetnih snovi in pravil kotiranja. Prav tako imajo 

učenci težave pri branju in razumevanju tehnološke dokumentacije [7]. 

2.3.1.5 Nad modrim območjem 

Sem sodijo naloge, ki niso tipične za nobeno od prej opisanih območij in jih v 65 

odstotkih primerov ne rešijo niti učenci z najboljšimi dosežki. Te naloge reši manj 

kakor tretjina najboljših učencev, tj. učencev, ki so uvrščeni v modro območje. V to 

območje sodijo naloge višjih taksonomskih stopenj. Izjemi sta nalogi, ki zahtevata 

prepoznavanje vrst zobnikov glede na obliko, in naloga, ki zahteva poznavanje 

povzročiteljev emisije toplogrednih plinov [7]. 

 

 

Uspešnost reševanja po taksonomskih stopnjah je bila skozi leta pričakovana, glede 

na taksonomske stopnje. Učenci so v povprečju najuspešneje reševali naloge I. 

taksonomske stopnje (znanje in poznavanje), nekoliko manj uspešno naloge II. 

taksonomske stopnje (razumevanje in uporaba), najmanj uspešno pa naloge III. 

taksonomske stopnje (samostojno reševanje novih problemov, samostojna 

interpretacija, vrednotenje) [7].  

V preizkusih znanja so bila najslabše reševane naloge iz poglavij tehničnih sredstev. 

Naloge z nizkimi rezultati so različnih taksonomskih stopenj. Zahtevajo opredelitev 

sestavnih delov gonil ter vloge gonil na praktičnih primerih (I. taksonomska stopnja). 

Naloge, kjer so zabeležili nizko uspešnost, zahtevajo pojasnitev namena gonil v 

strojih in napravah (II. Taksonomska stopnja). Zelo slabi rezultati so bili še pri 

nalogah, (III. taksonomska stopnja), kjer opredelijo uporabnost gonil na strojih in 

napravah ter določijo prestavno razmerje [7]. 

  

2.3.2 Uspešnost reševanja po taksonomskih stopnjah  
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3 PREGLED UČNIH NAČRTOV 

Pregled učnih načrtov temelji na učnih ciljih, različnih osnovnošolskih  predmetov, ki 

se nanašajo na učne cilje tematike gonil predmeta tehnike in tehnologije. Tema gonil 

je v glavnem zastopana pri pouku Tehnike in tehnologije.  

Pri pregledu učnih načrtov naravoslovnih predmetov smo ugotovili, da se vsebina 

učnih ciljev pojavlja tudi pri naravoslovnem predmetu Naravoslovje in tehnika, Fizika 

ter pri izbirnem predmetu Robotika v tehniki. 

Pri predmetu Naravoslovje in tehnika se učenci srečajo s temo gonil pri obravnavi 

naprav in strojev, kjer spoznajo osnove jermenskega gonila preko dela s 

konstrukcijskimi zbirkami. 

Na temo gonil in prestavnih razmerjih, se učenci največ naučijo pri temi tehničnih 

sredstev v 7. in 8. razredu pri pouku Tehnike in tehnologije. 

Tehnična sredstva, natančneje gonila, učenci srečajo še pri izbirnem predmetu 

Robotika v tehniki, kjer jih uporabljajo pri gradnji modelov podprtih z računalniško 

tehnologijo. 

Pri pouku Fizike se s tehničnimi sredstvi srečajo pri obravnavi teme delo z orodji, kjer 

sicer obravnavajo preprosta orodja kot so vzvodi, klanec in škripec. 

V nadaljevanju pregledamo učne načrte, v katerih se pojavljajo učni cilji ter standardi 

in minimalni standardi, katere lahko povežemo s temo gonil in prestavnih razmerij. 

 

3.1 Tehnika in tehnologija 

V učnem načrtu  za Tehniko in tehnologijo se tema gonil pojavlja v 7. in 8. razredu. V 

UN so zapisani standardi znanja (S) in minimalni standardi znanja (M), ki pokrivajo 

velik del gonil. 

 

M: opiše zobniški par, loči pogonski in gnani zobnik; 

S: opiše polžasto gonilo; 

S: določi in izrazi prestavno razmerje na modelu; 

S: sestavi model po danem načrtu [3]. 

3.1.1 Standardi in minimalni standardi 7. razred 
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M: imenuje vrste, pojasni vlogo in namen gonil;   

M: pri gradnji modela uporabi gonilo ter preizkusi njegovo delovanje;  

M: loči drsne in kotalne ležaje ter pojasni pomen maziv;  

S: imenuje različne vrste zobnikov in navede njihovo uporabo;  

S: določi prestavno razmerje;  

S: na ročičnem gonilu določi vrste gibanj in opiše prenos moči [3]. 

V UN je zajetih veliko standardov in minimalnih standardov, ki pokrivajo področje 

gonil in prestavnih razmerij. Zasnovani so tako, da lahko učitelj v razlago in 

doseganje cilja vključi poljuben problem, ki ga učenci srečajo v vsakdanjem življenju 

ter za rešitev le tega sestavijo model. 

 

3.2 Naravoslovje in tehnika 

V UN za Naravoslovje in tehniko so podani učni cilji, ki jih lahko navežemo na temo 

gonil že za četrti razred osnovne šole. Učenci se z značilnostmi gonil prvič srečajo v 

5. razredu OŠ pri obravnavi jermenskega gonila. V UN so zapisani standardi znanja 

(S) in minimalni standardi znanja (M), ki se navezujejo na gonila. 

 

 

M: zna izdelati model jermenskega gonila in pojasniti njegovo delovanje; 

S: zna našteti možnosti uporabe jermenskega gonila in predlagati izboljšave 

naprave [4]. 

Ob obravnavi teme, ki zajema navedena standarda znanja, lahko učitelj spomni 

učence na gonilo, ki so ga že zagotovo srečali (verižno gonilo pri kolesu). Navedejo 

lahko tudi podobnosti in razlike z jermenskim gonilom. 

 

3.3 Robotika v tehniki 

UN izbirnega predmeta Robotika v tehniki zajema tudi uporabo tehničnih sredstev. Z 

uporabo projektnega in eksperimentalnega dela ter konstruiranja usvojijo temeljne 

metode in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje. V UN so zapisani 

operativni cilji znanja (C), ki se navezujejo na gonila [5]. 

3.1.2 Standardi in minimalni standardi 8. razred 

3.2.1 Standardi in minimalni standardi 5. razred 
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Učenci s konstruiranjem modelov, katere programirajo, sestavljajo z različnimi 

strojnimi gradniki. Pri tem se ponovno srečajo z gonili, katere so že obravnavali v 

prejšnjih letih. Cilja ki se pri predmetu Robotika v tehniki navezujeta na temo gonil 

sta: 

C: spoznajo vlogo reduktorja za zmanjšanje števila vrtljajev rotorja enosmernega 

motorja in ga uporabijo; 

C: opišejo strojne gradnike za prenos vrtenja rotorja na vrtenje podnožja robota [5]. 

 

3.4 Fizika 

V UN za Fiziko smo se osredotočili na možnost korelacije med predmetoma Fizike 

ter Tehnike in tehnologije.  Neposredna povezava je s tehničnimi sredstvi, kot so 

vzvod, klanec in škripec, znotraj teme delo z orodji. V UN so zapisani standardi 

znanja (S) in minimalni standardi znanja (M), ki se navezujejo na gonila. 

 

Pri učnih urah Fizike se učenci srečajo s tehničnimi sredstvi in si podrobno ogledajo 

kako se prek sil in navorov ter vloženega dela in  energijskih pretvorb opravi neko 

delo. Cilji, ki se pri pouku Fizike navezujejo na temo gonil so: 

C: usvojijo, da so vzvod, škripec in klanec preprosta orodja; 

C: argumentirajo, da si z uporabo orodij dela ne zmanjšamo, ampak si ga 

samo olajšamo; 

C: razložijo uporabo preprostega orodja z izrekom o kinetični in potencialni 

energiji [6]. 

Smiselno bi bilo omeniti tudi, da se del vloženega dela zaradi trenja spremeni v 

toploto oziroma izgubo energije.  

3.3.1 Operativni cilji 8. razred 

3.4.1 Operativni cilji  8. razred 
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4 MEDPREDMETNE POVEZAVE PREDLAGANE V UČNIH NAČRTIH 

 

V sledečem poglavju navedemo primere možnih medpredmetnih povezavah s 

predmetom Tehnika in tehnologija, glede na to, kar je o medpredmetnih povezavah 

podano v učnih načrtih.  

V pregledanih učnih načrtih, kjer se pojavljajo teme tehničnih sredstev, natančneje 

gonil in prestavnih razmerij, so medpredmetne povezave zapisane zelo splošno. 

Tako mora učitelj samostojno določiti katere teme bo povezal s predmetom tehnike in 

tehnologije. 

Na podlagi medpredmetnega povezovanja, bi se učiteljem odprl dodaten spekter 

možnih tem za obravnavo pri posameznem predmetu. S tem bi se ponovilo podajanje 

snovi, kar bi pripomoglo k dolgotrajnejšem znanju učencev, tako na področju 

obravnavanega predmeta kot tudi na področju Tehnike in tehnologije. 

 

4.1 Učni načrt Naravoslovje in tehnika 

Učni načrt omogoča več možnosti medpredmetnega načrtovanja in izvajanja pouka. 

Medpredmetno povezovanje ne pomeni le vsebinskega povezovanja (povezovanje 

sorodnih pojmov pri različnih predmetih), ampak pri učencih omogoča razvijanje 

spretnosti, ki so uporabne v različnih okoliščinah [4].  

Medpredmetno povezavo, s temo golnila predmeta TIT, najdemo pri obravnavi teme 

sile in gibanja [4]. 

 

4.2 Učni načrt Robotika v tehniki 

V učnem načrtu izbirnega predmeta Robotika v tehniki, katerega pouk je zasnovan 

praktično z delom na projektnih nalogah, so podane medpredmetne povezave. 

Izhodišče predmeta je v vsakdanjem svetu. Zglede za delo pri predmetu iščejo v 

proizvodnji in v vsakdanjem življenju. Tako je medpredmetna povezava tesno 

povezana tudi s Tehniko in tehnologijo. Glede na teme, medpredmetne povezave, so 

v UN Robotika v tehniki neposredno navedena gonila [5].  
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Ker pouk Robotike v tehniki sloni na projektnem delu, učenci navadno sestavljajo 

modele, ki čim bolj resnično ponazarjajo delovanje osnovnih sestavin realne naprave. 

Tako lahko posredno predmeta povežemo še z navedenima temama; transportne 

naprave in računalniško vodena proizvodnja, saj za ponazoritev delovanja omenjenih 

tem, modeli vključujejo tudi gonila, ki modelom omogočajo neko funkcijo (prenos 

gibanja od pogonskega dela do gnanega dela) [5]. 

 

4.3 Učni načrt Fizika 

Učni načrt za Fiziko le splošno opisuje prednosti medpredmetnega povezovanja, s 

čimer ustvarjamo pogoje za boljše razumevanje, večjo uporabnost znanja in s tem 

tudi večjo ustvarjalnost na vseh predmetnih področjih [6]. 

UN podaja medpredmetne povezave na različnih ravneh: na ravni vsebin, na ravni 

naravoslovnih postopkov in spretnosti, učenje in uporaba procesnih znanj ter na 

konceptualni ravni [6]. 

Neposrednih metpredmetnih povezav, na temo gonil in prestavnih razmerij, na ravni 

vsebin, UN ne podaja. 

 

4.4 Učni načrt Matematika 

Učni načrt za Matematiko opisuje prednosti medpredmetnih povezav, kot so 

usposobiti učence uporabljati in povezati znanja ter razvijati ustvarjalnost. Cilje 

medpredmetnih povezav lahko uresničujemo kot reševanje interdisciplinarnih 

problemov, kot učenje in uporabo procesnih znanj ter z obravnavo pojmov iz različnih 

predmetnih perspektiv [16].  

Učni načrt za Matematiko neposrednih medpredmetnih povezav s tematiko gonil in 

prestavnih razmerij ne navaja. Tematiko bi lahko vključili v poučevanje matematike s 

primeri reševanja besedilnih nalog. 
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5 PREGLED UČBENIŠKIH ZBIRK 

Obravnavana vsebina se pojavlja v vseh obstoječih učbeniških zbirkah za pouk 

Tehnike in tehnologije. Pri pregledu se osredotočimo na podane naloge, ki se 

nanašajo predvsem na vrste gonil in na prestavna razmerja. Lahko pričakujemo, da 

so si podane razlage in naloge za utrjevanje znanja podobne, kljub temu, da je več 

različnih učbeniških zbirk. Da si je snov podobna je vzrok v tem, da so vsi avtorji 

hoteli razložiti osnove gonil in prestavnih razmerij na najbolj enostavnih primerih, 

katere lahko učenci prenesejo tudi na modele, ki jih sestavijo s pomočjo zbirk kot so 

Fischertechnic in Legotechnic. 

 

5.1 Tehnika in tehnologija 

Pri pregledu obstoječih učbeniških zbirk za pouk Tehnike in tehnologije, smo 

ugotovili, da v učbenikih ni podanih primerov za utrjevanje znanja. Navedene so 

sistematične  razlage lastnosti gonil, ter razlage, kako določiti prestavna razmerja 

gonil. V nadaljevanju so predstavljene naloge iz delovnih zvezkov posameznih 

učbeniških zbirk namenjenih za predmet Tehnike in tehnologije. Naloge, ki jih 

najdemo v obstoječih delovnih zvezkih, pokrivajo naslednje operativne cilje iz učnega 

načrta za tehniko in tehnologijo: 

- V 7. razredu: 

-  Učenci ugotovijo potrebo po zmanjševanju števila vrtljajev električnih motorjev v 

napravah in za to uporabijo zobniško oziroma polžasto gonilo. 

-  Učenci prestavno razmerje določijo na praktičnih primerih. 

- V 8. razredu: 

- Učenci proučijo vlogo gonil v strojih kot vezni sklop med motorjem in ostalimi deli 

stroja. 

- Učenci opredelijo in razložijo vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in 

drsnega) ter pojasnijo pomen maziv.  

- Učenci na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, 

verižno in ročično), jih analizirajo in opišejo (poimenovanje, prestavno razmerje, 

smer vrtenja in sprememba števila vrtljajev). 

- Učenci ugotovijo uporabnost gonil na strojih in napravah [3]. 
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N1: V delovnem zvezku, Slika 5.1.1.1, so navedene tri naloge, na področju 

prestavnih razmerij, z zobniškimi prenosi, katere se direktno navezujejo na izbrane 

standarde znanja po učnem načrtu. Prva primera naloge se neposredno nanašata na 

učne cilje. Naloga vsebuje predviden prostor za odgovore. Primera od učenca 

zahtevata pomnjenje, tako spadata v 1. Bloomovo taksonomsko stopnjo.  Zadnji del 

naloge vsebuje zobniški par, katerega sestavljata polžasti in valjasti zobnik. Primer 

zahteva zapis prestavnega razmerja, za kar je podan tudi prostor za odgovor. Ni pa 

podanega prostora za odgovor na vprašanje, ki je zapisano v navodilu naloge. Ta del 

naloge zahteva razumevanje kar je  2. stopnja Bloomove taksonomske lestvice [8]. 

 

 

 

  

5.1.1 Tehnika  7: Delovni zvezek za pouk Tehnike in tehnologije v  7. razredu 

devetletne osnovne šole  

Slika 5.1.1.1 Naloge v delovnem zvezku: Tehnika 7 
delovni zvezek [8] 
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N2: V omenjenem delovnem zvezku sta na področju gonil podani dve nalogi. Kot je 

prikazano na  Slika 5.1.2.1 prva naloga proučuje verižno gonilo kolesa. Učenci 

morajo prepoznati in poimenovati sestavne dele verižnega gonila na kolesu z več 

prestavami. V nadaljevanju naloge določijo prestavna razmerja, katera lahko 

uporabimo pri vožnji s kolesom. Naloga ima za podatke in rezultate predviden 

prostor.  Druga naloga zahteva, da učenci izberejo stroj ali napravo, na katerem 

najdemo tudi gonilo. V obeh primerih učenci z gradniki sestavljanke skonstruirajo 

model verižnega gonila, v primeru prve naloge, in model gonila, v primeru druge 

naloge [9]. Naloga po Bloomovi taksonomski lestvici, spada v stopnjo uporabe. 

 

 

Slika 5.1.2.1 Naloge v delovnem zvezku: Tehnika 8 [9] 

 

  

5.1.2 Tehnika  8: Delovni zvezek za pouk Tehnike in tehnologije v  8. razredu 

devetletne osnovne šole 
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N3: Naloga 1, Slika 5.1.3.1, zahteva pojasnilo delovanja gonila. Naloga sama se 

nanaša na izbrani učni cilj, vendar lahko vidimo, da sta premera jermenic v 

pogonskem delu gonila kotirana različno. To lahko učenca, hitro pripelje do 

nejasnosti [10].  Ta naloga po Bloomovi taksonomski lestvici je razumevanje. 

N4: Naloga 2 na Slika 5.1.3.1, se neposredno nanaša na izbrani učni cilj. Zahteva, 

da učenec s pomočjo zbirke Fischer tehnic sestavi gonilo in določi prestavno 

razmerje zobniškega para. Zahteva tudi, da s pomočjo izračunanega prestavnega 

razmerja določi število vrtljajev pogonskega zobnika [10]. Po Bloomovi taksonomski 

stopnji  naloga spada v stopnjo uporaba. 

 

Slika 5.1.3.1 Naloga v delovnem zvezku: Tehnika in tehnologija 7 [10]  

5.1.3 Tehnika in tehnologija: Delovni zvezek za 7. razred devetletne osnovne 

šole   
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N5: Naloga 3 na Slika 5.1.3.2, predstavi dva zobniška para, učenec pa mora določiti 

skupno prestavno razmerje. Podobno kot pri prejšnji nalogi, prešteje število obratov 

zobnika na izhodni gredi v minuti in s pomočjo skupnega prestavnega razmerja 

izračuna še vrtilno frekvenco pogonskega motorja. Naloga ne poda podatkov o 

velikosti zobnikov in vrtilni frekvenci izhodne gredi. Zato morajo učenci s pomočjo 

zbirke Fischertechnic sestaviti dvojno prestavo, poiskati podatke in izračunati 

potrebne parametre [10]. Tudi ta naloga po Bloomovi lestvici zajema uporabo. 

N6: Navodilo 4. Naloge na Slika 5.1.3.2, zahteva, da učenec uporabi gradnike iz 

zbirke Fischer in sestavi polževo gonilo ter določi prestavno razmerje [10]. Po 

Bloomovi lestvici, naloga zahteva uporabo. 

 

Slika 5.1.3.2 Naloge v delovnem zvezku: Tehnika in tehnologija 7 [10] 
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N7: Naloga na Slika 5.1.4.1, od učenca zahteva, da sestavijo model in določijo 

število zob ter premer zobnikov v zobniškem paru. Učenci naj opazujejo vrtenje obeh 

zobnikov v paru in zanju določijo prestavno razmerje s pomočjo podatkov števila 

vrtljajev, obsega zobnikov in premera zobnikov. Naloga ne zahteva izrazitev 

prestavnega razmerja na podlagi  podatka števila zob zobnikov. Ker je pred tem 

zahtevala, da učenci preštejejo zobe na obeh zobnikih, bi bilo smiselno, da tudi na ta 

način izrazijo prestavno razmerje [11]. Po Bloomovi lestvici naloga zahteva uporabo. 

 

Slika 5.1.4.1 Naloge v delovnem zvezku: Tehnika in tehnologija 7 [11] 

 

5.1.4 Tehnika in tehnologija 7: Delovni zvezek z delovnim gradivom za 7. 

razred devetletne osnovne šole   
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N8: Naloga na Slika 5.1.4.2, je podobna prejšnji, le da se zamenjata gonilni in gnani 

zobnik. Prav tako izrazijo prestavna razmerja na isti način kot v prejšnji nalogi . Tudi 

ta naloga ne zahteva izračun prestavnega razmerja na podlagi števila zob zobnikov v 

ubiranju, kar ni smiselno, glede na to, da morajo učenci zapisati število zob gonilnega 

in gnanega zobnika [11]. Naloga po Bloomovi taksonomski lestvici, spada v stopnjo 

uporabe. 

 

Slika 5.1.4.2 Naloge iz delovnega zvezka: Tehnika in tehnologija 7 [11] 
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N9: Naloga na Slika 5.1.4.3 zahteva, da učenci sestavijo reduktor z dvema 

zobniškima paroma in izračunajo prestavno razmerje, najprej za vsak zobniški par 

posebej, nato še skupno prestavno razmerje [11]. Po Bloomovi lestvici naloga 

zajema uporabo. 

N10: Naloga na Slika 5.1.4.3, zahteva, da učenci sestavijo model polžastega gonila 

ter izračunajo prestavno razmerje [11]. Ta naloga po Bloomovi taksonomski lestvici 

zahteva uporabo. 

 

Slika 5.1.4.3 Naloge iz delovnega zvezka: Tehnika in tehnologija 7 [12] 
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N11: Naloga na Slika 5.1.5.1, zahteva sestavo zobniškega para z uporabo različno 

velikih zobnikov in določitev prestavnega razmerja gonila na podlagi števila obratov 

in na podlagi števila zob posameznega zobnika. Po Bloomovi lestvici naloga zahteva 

uporabo. 

N12: Naloga na Slika 5.1.5.1, zahteva določitev prestavnega razmerja skupine 

sedmih zobnikov. Naloga, po revidirani Bloomovi taksonomski stopnji, zajema 

pomnjenje. 

       

    

 

N13: Z uporabo zbirke Fischer učenci sestavijo torno gonilo z dvema kolesoma 

različnih premerov, kot je prikazano na Slika 5.1.5.2. Prestavno razmerje določijo na 

podlagi podatkov števila vrtljajev, polmerov in obsegov pogonskega in gnanega 

kolesa. Naloga po Bloomu zahteva uporabo. 

  

5.1.5 Tehnika in delo 

Slika 5.1.5.2 Naloge iz delovnega 

lista: Tehnika in delo 7 [12] 

Slika 5.1.5.1 Naloge iz delovnega 

lista: Tehnika in delo 7 [12] 
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5.2 Naravoslovje in tehnika 

Pri pregledu učbeniške zbirke za pouk naravoslovja in tehnike, smo ugotovili, da v 

učbenikih ni podanih nalog za reševanje. V nadaljevanju so predstavljene naloge iz 

delovnega zvezka namenjenih za predmet Naravoslovje in tehnika. 

 

 

Naloge so v delovnem zvezku zastavljene tako, da od učenca zahtevajo predvsem 

ugotavljanje lastnosti jermenskega in verižnega gonila ter njune podobnosti in razlike. 

Ugotavljanje lastnosti omenjenih gonil poteka predvsem na podlagi opazovanja 

modelov gonil, ki jih učenci sami sestavijo. Za primere, po katerih sestavijo model 

gonila, črpajo predvsem iz vsakdanjika. 

N14: Naloge na Slika 5.2.1.1 zahtevajo risanje skic gonil, pri katerih morajo učenci 

upoštevati, da se gonilna in gnana jermenica oziroma zobnik vrtita enako hitro, da se 

gnana jermenica vrti počasneje ter, da se gnana jermenica vrti hitreje kot gonilna 

[13]. Naloga po Bloomu zahteva pomnjenje. 

 

Slika 5.2.1.1 Naloge v delovnem zvezku: Naravoslovje in tehnika 5 [13] 

  

5.2.1 Naravoslovje in tehnika 5 
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6 BLOOMOVA TAKSONOMIJA 

Bloomova taksonomija je klasifikacija učnih ciljev v izobraževanju, ki jo je predlagal 

leta 1956 odbor za učitelje, katere je bil predsednik Benjamin Bloom. Bloomova 

taksonomija zajema kognitivne stopnje. Kognitivne stopnje razdelimo glede na 

zahtevnost, ki opredelijo učenčevo aktivnost in predmet. Te stopnje so pomnjenje, 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje [14]. 

Bloomova taksonomija zagotavlja merilno orodje za preverjanje znanja. Revidirana 

Bloomova taksonomska lestvica zagotavlja bolj jasno, jedrnato in zanesljivejše 

preverjanje učnih standardov in vzgojnih ciljev [15]. Revidirano Bloomovo 

taksonomsko lestvico razdelimo na stopnje, ki  se nanašajo na učne cilje: 

Pomnjenje. Prepoznava in priklic znanja, sklicevanje na ustrezno znanje iz 

dolgoročnega spomina [15]. 

Razumevanje. Povzemanje bistva na osnovi lastne razlage, s svojimi besedami, ki 

ponazarja razvrščanje, povzemanje, sklepanje, primerjanje in pojasnjevanje [15]. 

Uporaba. Zmožnost uporabe, prenosa naučenega na nove situacije. S pomočjo 

razumljenega, razlaga nove problemske situacije [15]. 

Analiza. Zmožnost razstavljanja problema v posamezne sklope tako, da je med njimi 

jasna povezanost, struktura in organiziranost [15]. 

Evalvacija. Reševanje problema na podlagi presoje kriterijev in standardov, s 

kritičnim preverjanjem [15]. 

Ustvarjanje. Urejanje informacij in znanja, ki skupaj tvorijo koherentno ali 

funkcionalno celoto, reorganizacija podatkov v nov vzorec ali strukturo, skozi 

ustvarjanje, načrtovanje in izdelavo [15]. 
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6.1 Razvrstitev nalog iz učbeniških zbirk po Bloomovi taksonomski 

lestvici 

Nalogam, iz delovnih zvezkov, katere smo pregledali poglavje zgoraj, smo pripisali 

kateri taksonomski stopnji pripada, glede na revidirano Bloomovo taksonomsko 

stopnjo, prikazano v Preglednica 6.1.1. 

 

Preglednica 6.1.1 Pregled nalog, kjer I, II, III  pomenijo taksonomsko stopnjo 
revidirane Bloomove taksonomske lestvice; I (pomnjenje), II (razumevanje, uporaba), 
III (analiza, evalvacija, ustvarjanje). 

Naloga Taksonomska stopnja 

N1 II 

N2 II 

N3 II 

N4 II 

N5 II 

N6 II 

N7 II 

N8 II 

N9 II 

N10 II 

N11 I 

N12 II 

N13 II 

N14 II 

 

Našteti delovni zvezki za pouk Tehnike in tehnologije podajajo naloge, katere 

zajemajo le prvi  stopnji  po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici, Preglednica 

6.1.1. Sem spadajo naloge, ki zahtevajo znanje, razumevanje in uporabo. Zato v 

nadaljevanju  podajamo naloge tudi za preostalo stopnjo (analiza, evalvacija, 

ustvarjanje).  
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6.2 Razvrstitev nalog iz NPZ na področju gonil po revidirani Bloomovi 

taksonomski lestvici 

Pri pregledu nacionalnih preverjanj znanja, smo ugotovili, da predmetna komisija v 

vseh letih v preizkus uvrsti naloge z različnimi taksonomskimi stopnjami. Razmerja 

med taksonomskimi stopnjami, člani predmetne komisije, določijo glede na 

priporočila Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja. Navadno 

razvrstijo naloge po sledečem razmerju: I. taksonomski stopnji pripada okoli 20 % - 

30%  točk, II. taksonomski stopnji  35 % - 55 % točk in III. taksonomski stopnji 20 % - 

35 % točk [7].  

 

Preglednica 6.2.1 Pregled nalog, kjer I, II, III, pomenijo taksonomsko stopnjo 
revidirane Bloomove taksonomske lestvice; I (pomnjenje), II (razumevanje, uporaba), 
III (analiza, evalvacija, ustvarjanje). 

Leto Naloga Taksonomska  stopnja 

 

 

2008 

9 I 

14.a III 

14.b III 

19.a I 

19.b III 

19.c III 

 

 

2010 

6 III 

11.a III 

11.b II 

20.a III 

 

 

2013 

 

7 III 

17.a I 

17.b I 

17.c I 

 

 

2015 

11 I 

24.a I 

24.b III 

25.b I 

 



 

24 
 

V Preglednica 6.2.1. je prikazana razvrstitev nalog, ki jih najdemo na spletnih straneh 

državnega izpitnega centra, po  taksonomskih stopnjah, revidirane Bloomove 

taksonomski lestvice. V preglednico smo uvrstili le naloge, ki se nanašajo na 

tehnična sredstva, natančneje gonila.  

Po pregledu taksonomskih vrednosti nalog, ugotovimo, da naloge na nacionalnih 

preverjanjih znanja, pokrivajo celotno taksonomsko lestvico revidirane Bloomove 

taksonomske lestvice. 

S primerjanjem preglednic Preglednica 6.1.1 in Preglednica 6.2.1, ugotovimo, da 

naloge podane v učbeniški zbirkah ne pokrivajo tretje taksonomske stopnje (analiza, 

vrednotenje, ustvarjanje). Zato v poglavju PREDSTAVITEV NALOG IZ PODROČJA 

GONIL GLEDE NA TAKSONOMSKO STOPNJO  podajamo naloge tudi za preostale 

tri taksonomske stopnje. 
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7 PREDSTAVITEV NALOG IZ PODROČJA GONIL GLEDE NA 

TAKSONOMSKO STOPNJO 

S pregledom učbeniških zbirk, smo ugotovili, da podane naloge zajemajo le prve tri 

stopnje revidirane Bloomove taksonomske lestvice. V tem poglavju podamo nabor 

nalog, ki pokrivajo vse taksonomske stopnje. 

7.1 Pomnjenje 

(I) Navodilo naloge 

Na sliki je shema jermenskega gonila. Obkroži vse možnosti s katerim lahko pravilno 

izrazimo prestavno razmerje prikazanega gonila.  

 

a) i = n1 : n2 

b) i = z2 : z1 

c) i = d2 : d1 

d) i = o2 : o1 

e) i = r2 : r1 

 

(II) Rešitev naloge 

Pravilni odgovori so a, c, d in e 

(III) Točkovanje naloge 

Za vse pravilno obkrožene odgovore dobi učenec 15 %. Za enega pravilnega 0 %, za 

2 pravilno obkrožena odgovora 5 %, za 3 pravilno obkrožene odgovore 10 % in za 

vse pravilno obkrožene odgovore 15 %. 
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7.2 Razumevanje 

(I) Navodilo naloge 

K vsakemu primeru uporabe gonil zapiši ustrezno številko, ki določa vrsto gonil in 

črko za smer vrtenja gonilne gredi, glede na gnano gred. 

 

Kolo     1) torno gonilo a) pravokotna smer osi vrtenja 

Pralni stroj    2) polžasto gonilo b) vzporedna smer osi vrtenja 

Mešalec za beton   3) jermensko gonilo   

Vrtalni stroj    4) verižno gonilo    

Šivalni stroj    5) zobniško gonilo  

  

(II) Rešitev naloge 

Kolo   4, b  1) torno gonilo a) pravokotna smer osi vrtenja 

Pralni stroj  3, b  2) polžasto gonilo b) vzporedna smer osi vrtenja 

Mešalec za beton 5, a  3) jermensko gonilo   

Vrtalni stroj  3, b  4) verižno gonilo    

Šivalni stroj  1, b  5) zobniško gonilo   

 

(III) Točkovanje naloge 

Za vsako pravilno zapisano kombinacijo številke in črke k primeru gonil, učenec 

doseže 2 %. Skupaj je možnih 10 %. 
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7.3 Uporaba 

(I) Navodilo naloge 

Kolo ima verižno gonilo. Spredaj sta dva gonilna zobnika (z1=39 in z2=54 zob) in 

zadaj 4 gnani zobniki (z3=25, z4=20, z5=15 in z6=10). Razloži in utemelji, katero 

prestavno razmerje bi kolesar uporabil pri vožnji po ravnini, da bo čim hitrejši in pri 

vožnji v strm klanec, da bo čim lažje vrtel pedala. Izračunaj prestavno razmerje za 

oba primera. 

 

(II) Rešitev naloge 

Kolesar bi pri vožnji po ravnini, da bo čim hitrejši izbral prestavno razmerje i = z6 : z2 = 

10:54=0,19 

Pri vožnji v klanec pa izbere prestavno razmerje i = z3 : z1 = 25:39=0,64, tako bo 

najlažje vrtel pedala. 

 

(III) Točkovanje naloge 

Za vsako pravilno zapisano prestavno razmerje in utemeljitev, učenec doseže po 10 

%, 5% za utemeljitev, 3 % za zapis izraza prestavnega razmerja in 2 % za izračun 

prestavnega razmerja. Skupaj lahko doseže 20 %. 
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7.4 Analiza 

(I) Navodilo naloge 

Za prenos gibanja smo sestavili kombinirano gonilo, ki je prikazano na shemi. Za 

optimalno delovanje delovnega dela stroja, mora biti skupno prestavno razmerje 

i=0,75, če je Z1 gonilni zobnik Z4 pa gnani zobnik. 

Ugotovi kako mora biti pravilno sestavljeno gonilo, če želimo povečati število vrtljajev 

na pogonski osi, ter nariši pravilno shemo.  

 

 

(II) Rešitev naloge 

 

 

(III) Točkovanje naloge 

S pravilno izbiro postavitve posameznih zobnikov v gonilu dobi učenec 10 % za 

tehnično pravilno narisano shemo kombiniranega gonila pa dobi 5%. Skupaj 15 %. 
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7.5 Evalvacija 

(I) Navodilo naloge 

V model avtomobilčka na električni pogon namestimo jermensko gonilo. Na gonilni 

osi je jermenica s premerom 30 mm, na gnani osi pa jermenica s premerom 15 mm. 

Ovrednoti pomen izbire prestavnega razmerja pri vožnji avtomobilčka po podlagi z 

različnimi nakloni. 

            

            

            

            

             

 

(II) Rešitev naloge 

Izbira podanega prestavnega razmerja vpliva na vožnjo po ravnini, kjer je 

avtomobilček hitrejši, vendar z mesta spelje z manjšim pospeškom. Po vožnji v 

klanec pa motor težje vrti zaradi majhnega prestavnega razmerja, tako je v klanec 

počasnejši, kot v primeru da sta obe jermenici enakih premerov. V dolino je 

avtomobilček hitrejši od prestavnega razmerja 1:1.  

 

(III) Točkovanje naloge 

Če učenec odgovori, kako se giblje avtomobilček po ravnini, v klanec in v dolino, dobi 

za vsako pravilno utemeljitev 5 %. Skupaj 15 %. 
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7.6 Ustvarjanje 

(I) Navodilo naloge 

S prvim zobniškim parom (Z1 in Z2) smo hitrost vrtenja gonilne gredi (Z1) zmanjšali iz 

100  na 50 obratov/minuto. Predlagaj in skiciraj, kako bi sestavili gonilo, da bi imeli na 

izhodni gnani gredi (Z4) hitrost vrtenja 20 obratov/minuto. Na voljo imaš valjaste 

zobnike z 50, 60, 80, 120, 140 in 160 zobmi. Uporabi pravilno kombinacijo zobnikov, 

da ju dodaš že obstoječemu paru. Nariši skico in zapiši v katero smer se vrti izhodna 

gred glede za gonilni zobnik. 

 

(II) Rešitev naloge 

 

 

Če sta bila prej uporabljena zobnika Z1= 50 zob in Z2= 100 zob, bi uporabil zobnika 

Z3=60 zob in Z4=150 zob na obodu.  

Gonilni zobnik in izhodna gred se vrtita v isto smer. 

 

(III) Točkovanje naloge 

Če učenec pravilno nariše shemo dobi 10 %, če pravilno izbere dodatna zobnika dobi 

10 % ter če pravilno zapiše smer vrtenja dobi 5 %. Skupaj lahko doseže 25 %. 
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8 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

Tehnološka pismenost je definirana kot sposobnost posameznika za uporabo, 

ravnanje, presojo/ocenjevanje in za razumevanje tehnologij. Določajo jo tri 

kompleksne komponente: znanje, zmožnosti ter kritično razmišljanje in odločanje, ki 

so med seboj povezane in ustvarjajo dodatne sinergije [2]. 

Znanje. Pomeni rezultat asimilacije informacij s pomočjo učenja. Znanje je skupek 

dejstev, načel, teorij in praks, ki so med seboj povezane s področjem dela ali študija. 

V tem okviru je znanje opisano kot teoretično in podatkovno. Znanje pomeni tudi 

naučene dostopne podatke, pripadajoče kontekste in pravila, ki medsebojno 

povezujejo dejstva in kontekste [2]. 

Zmožnosti. Vključujejo človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. V ožjem 

pomenu predstavljajo intelektualne, senzorične, mehanske in motorične sposobnosti 

učečega za uporabo splošnega in strokovnega znanja za izvedbo nalog in reševanje 

problemov. V našem primeru so zmožnosti opisane kot kognitivne ˙vključujejo 

uporabo logičnega mišljenja, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) ali praktične 

(vključujejo ročne spretnosti in uporabo metod, materialov, orodij in instrumentov) [2]. 

Kritično razmišljanje in odločanje. Usposobljenost za kritično razmišljanje in 

odločanje (KRO) pomeni dokazano zmožnost za uporabo znanja, spretnosti ter 

osebnih, socialnih in/ali metodoloških zmožnosti na delovnem mestu ali pri učenju ter 

pri strokovnem in osebnem razvoju. V našem primeru je usposobljenost za KRO 

opisana v smislu odgovornosti in samostojnosti. KRO se nanaša na način, kako 

oseba pristopi k tehnološkim vprašanjem [2]. 

 

8.1 Predstavitev nalog za preverjanje tehnološke pismenosti 

V nadaljevanju bom podal primere nalog, katere pokrivajo omenjena področja, ki 

določajo tehnološko pismenost. 
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(I) Navodilo naloge 

Kako se preko zobniškega para prenaša vrtenje gonilne gredi na gnano gred? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

a) s silo 

b) z obliko 

c) s trenjem in z obliko 

d) s trenjem 

e) s trenjem in s silo 

 

(II) Rešitev naloge 

Pravilna rešitev naloge je c. 

 

(III) Pojasnitev naloge 

Pri znanju imamo pet možnih odgovorov, kateri vsebujejo tudi distraktor. Vrtenje se 

pri zobniškemu paru prenaša s pomočjo oblike in s trenjem, najbolj pravilen odgovor 

pa je s trenjem in z obliko. 

 

  

8.1.1 Znanje 
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(I) Navodilo naloge 

Gonilni zobnik se vrti s hitrostjo 100 obratov/minuto in ima 100 zob. Kako hitro in v 

katero smer se vrti gnani zobnik, če ima na obodu 50 zob? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom. 

a) Gnani zobnik se vrti počasneje od gonilnega in v isto smer, saj to imenujemo 

reduktor 

b) Gnani zobnik se vrti hitreje in v nasprotno smer kot gonilni, saj to imenujemo 

multiplikator 

c) Gnani zobnik se vrti počasneje in v nasprotno smer od gonilnega, saj to 

imenujemo multiplikator 

d) Gnani zobni se vrti hitreje in v nasprotno smer kot gonilni, saj to imenujemo 

reduktor 

e) Gnani zobnik se vrti hitreje in v isto smer kot gonilni zobnik, saj to imenujemo 

multiplikator 

 

(II) Rešitev naloge 

Pravilna rešitev naloge je b. 

 

(III) Pojasnitev naloge 

Pri razumevanju je naloga izbirnega tipa, kjer so nekateri možni odgovori trdilno 

nikalni. 

 

  



 

34 
 

 

(I) Navodilo naloge 

Sestavi reduktor s pomočjo dveh zobnikov. Na voljo imaš valjaste zobnike z 10, 20, 

50, 100, 200 zob in polž. Katera zobnika bi uporabil v zobniškem paru, če želimo čim 

bolj zmanjšati hitrost vrtenja gonilne gredi? Upoštevaj tudi, da lahko sestavljen 

reduktor, uporabimo tudi kot multiplikator. 

a) Polž in Z2=200 

b) Z2=200 in Z1=10 

c) Z2=200in Z1=100 

d) Polž in Z2=10 

e) Z1=50 in Z2=20 

 

(II) Rešitev naloge 

Pravilna rešitev je b. 

 

(III) Pojasnitev naloge 

Pri dani nalogi mora učenec znati razbrati kateri zobniški pari omogočajo vrtenje 

obeh zobnikov kot gonilni zobnik in določiti prestavno razmerje. 

 

  

8.1.2 Zmožnosti 
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(I) Navodilo naloge 

 

Na črti zapiši črko ter številko pred pravilnim odgovorom. 

Na spodnji sliki sta shemi    . Za obe vrsti omenjenih gonil je značilna 

lastnost  . 

 

 

 

 

 

Vrsta gonila:      Lastnosti gonil: 

a) Tornega in jermenskega gonila  1. Mirnega in tihega teka 

b) Zobniška para v ubiranju   2. Majhne obremenitve gredi 

c) Verižnega in jermenskega gonila  3. Prenosa vrtenja z obliko in brez 

      spodrsavanja 

d) Polžastega in zobniškega gonila  4. Dušenje sunkov in nihanj pri vrtenju 

e) Jermenskega in polžastega gonila 5. Prenosa gibanja vrtenja med  

      vzporednima gredema 

 

(II) Rešitev naloge 

Pravilna rešitev je c in 5. 

 

(III) Pojasnitev naloge 

Najprej mora učenec ugotoviti katero gonilo predstavlja shema, nato pa kritično 

odloča katere lastnosti so značilne za obe vrsti gonil na sliki. 

  

8.1.3 Kritično razmišljanje in odločanje 
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9 SKLEP 

V diplomskem delu je obravnavano teoretično in didaktično področje o tehničnih 

sredstvih, pri čemer smo se glede na tematiko osredotočili na gonila in prestavna 

razmerja. Pri pregledu učnih načrtov in učbeniških zbirk smo ugotovili, da se gonila 

pojavljajo vse od petega do osmega razreda osnovne šole.  

Ob pregledu učbeniških zbirk opazimo tudi, da podane naloge, tako  kognitivno kot 

tudi taksonomsko ne zajemajo vseh stopenj. Zato smo podali celosten nabor nalog, 

ki pokrivajo vse stopnje obeh lestvic. 

 Vendar širši spekter nalog ne zagotovi rešitev problema, ki se odraža v nizki 

uspešnosti na nacionalnih preizkusih znanja. Glede na šibka področja razvidna iz 

rezultatov nacionalnega preverjanja znanja naj učitelji pozornejše obravnavajo te 

vsebine. 

Kljub temu, da je tema gonil že vključena v različne medpredmetne povezave z 

nekaterimi predmeti, bi lahko to razširili še na Matematiko v temo racionalnih števil. 

Učinek predmeta bi bil predvidoma boljši, če bi bil predmet zastopan tudi v 9. 

razredu, predvsem zaradi tesne povezanosti vsebin predmeta s Fiziko. Na področju 

Fizike se obravnava tema delo in energija, kjer bi lahko, kot medpredmetno 

povezavo, vključili tudi primere na temo gonil. 

Na nacionalnih preverjanjih znanja so bile nekoliko slabši rezultati pri nalogah, ki so 

temeljile na praktičnih situacijah. Vsebine s področja gonil omogočajo tudi praktično 

delo z različnimi sestavljankami, ki so šolam večinoma dostopne. Vendar naj se 

učitelji ne ustavijo le pri sestavljanju in opazovanju lastnosti modelov gonil. Učencem 

naj ponudijo še preračun izkoristka gonil. Tako bodo učenci spoznali, da se energija 

troši tudi na gonilih, ki služijo prenosu gibanja od pogonskega dela do gnanega dela 

stroja oziroma naprave. 

Didaktiki vse boj prisegajo na uporabo induktivnih metod v poučevanju. Za to je tema 

gonil je lep primer, saj jo lahko poučujemo z različnimi induktivnimi metodami. 
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