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I 

 

POVZETEK 

Tekmovanje iz znanja kemije, ki letos obeležuje že 50. obletnico, je pomembna oblika 

zunanjega vrednotenja znanja kemije, ki z opravljeno evalvacijo nudi objektivne informacije o 

kvaliteti in količini znanja kemije v osnovni šoli. Z vrednotenjem znanja učencem sporočamo, 

kaj naj se naučijo, kako naj se učijo in kako kakovostno znanje se od njih pričakuje. Pomembne 

informacije pa dobi tudi učitelj, ki mora preko znanja in veščin, ki jih osvojijo njegovi učenci, 

evalvirati svoje poučevanje in delo v razredu, ga kritično ovrednotiti ter ga stalno izboljševati. 

V uvodnem delu je podana teoretična opredelitev področij vrednotenja znanja s poudarkom na 

zunanjem vrednotenju. Med oblike zunanjega preverjanja znanja kemije v osnovni šoli v 

Sloveniji sodijo nacionalno preverjanje znanja, mednarodno preverjanje znanja TIMSS in 

tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje.  

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati analize rešenih tekmovalnih preizkusov znanja 49. 

državnega tekmovanju iz kemije za Preglovo priznanje v letu 2015. Ugotovljena so bila 

vsebinska področja, ki so jih učenci dobro osvojili, in področja, kjer imajo težave oziroma je 

pogosto napačno razumevanje pojmov. Predstavljene so najpogostejše napake pri odgovorih in 

možni vzroki za te ter uspešnost reševanja glede na taksonomsko stopnjo. Analiza je pokazala, 

da je znanje kemije dobro, da pa imajo učenci največ težav pri povezovanju znanja in njegovi 

uporabi v novih situacijah. Marsikdaj so razlog za napake težave z razumevanjem prebranega, 

nedoslednost pri upoštevanju navodil in nenatančnost učencev. 

Na osnovi dobljenih rezultatov smo podali predloge za izboljšanje poučevanja kemije. 

 

KLJUČNE BESEDE: vrednotenje znanja, kemija, osnovna šola, napačno razumevanje, 

državno tekmovanje iz znanja kemije. 

 

ABSTRACT 

The chemistry competition, which marks the 50th anniversary this year, is an important form 

of external evaluation of chemistry knowledge, which with its evaluation offers objective 

information about the quality and quantitiy of chemistry knowledge in primary school. With 

the evaluation of knowledge we inform the students what to learn, how to learn and what quality 

of knowledge we expect from them. At the same time, the teacher gets important information 

about the students' knowledge. The teacher has to evaluate his or her teaching through the 

knowledge and skills which the students assimilate. The teacher has to evaluate his own work 

critically and has to be prepared to improve it constantly. In the introduction, a theoretical 



 

 

II 

 

definition of the fields of evaluation, with the emphasis on external evaluation, is given. Among 

the forms of external evaluation of chemistry knowledge in primary school in Slovenia belong: 

the National evaluation of knowledge, the International knowledge testing TIMSS and the 

Chemistry competition for Pregl's certificate. 

In the empirical part, the results of the analysis of solved 49th national chemistry competition 

tests for Pregl's certificate 2015, are introduced. The contents fields which were learnt well and 

the ones which were solved wrong or there were mistakes or misunderstanding of tasks by the 

students, were established. The most common mistakes and possible reasons for them and the 

successfulness according to taxonomy level, are presented. The analysis showed that the 

knowledge of chemistry is good, but students have problems with integration of knowledge and 

its usage in new situations. In many cases, the reason for mistakes are in understanding of what 

they read, the misunderstanding of instructions and inaccuracy of students. 

Based on these results we gave suggestions for improving teaching. 

 

KEY WORDS: evaluation of knowledge, chemistry, primary school, misunderstanding, 

National Competition of Chemistry. 
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1 UVOD 

Šola izobražuje otroke za družbo prihodnosti, za katero ne vemo, katera znanja bodo potrebna, 

ker se ta skozi čas spreminjajo. Ker se skozi proces šolanja izobražujemo za poklic, je 

pomemben podatek, da je v Evropski uniji že danes skoraj polovica zaposlitev vezanih na 

zahteve po visoko strokovno usposobljeni delovni sili, v nekaj letih pa bodo te zahteve vezane 

na dve tretjini delovnih mest. A od delavcev se ne zahteva le visoka usposobljenost, temveč 

tudi pripravljenost za menjavo področja dela, ustvarjalnost, samostojnost, inovativnost, 

pripadnost in predanost delu. Ta velika fleksibilnost pa lahko temelji le na širokem znanju in 

kompetencah, ki jih posameznik v veliki meri pridobi v času šolanja in pa tudi skozi 

vseživljenjsko učenje. Torej znanje že dolgo časa ni več le statusni simbol, temveč pomemben 

element preživetja. Zato je velika odgovornost in obveza vsake družbe, da vlaga v pridobivanje 

in ustvarjanje novega znanja (Barle, Trunk Širca in Lesjak, 2008, str.175–177). Šola mora nuditi 

učno okolje, ki omogoča posamezniku razvoj vseh potencialov, da se razvije v odgovorno, 

avtonomno osebnost, ki bo znala kritično razmišljati, bo trajno motivirana za učenje in bo 

aktivno soustvarjala družbeno sedanjost in prihodnost. 

 

Vrednotenje znanja v učnem procesu pomembno vpliva na pojmovanje znanja, učenja in 

poučevanja ter s tem na kvaliteto znanja učečih, saj kot pravi McBridge (1998): »S tem, kaj 

ocenjujemo, kako vrednotimo in kako izrazimo rezultate, pošiljamo učencem sporočilo o tem, 

česa se je vredno učiti, kako naj se učijo, kateri vidiki kakovosti so najvažnejši in kako dobre 

dosežke od njih pričakujemo.« Močno poudarjanje merjenja učnih rezultatov, tudi z 

mednarodnimi primerjavami, prispevajo k temu, da so številni ljudje še bolj pozorni na to, kako 

poteka učenje. 

 

V diplomskem delu bo poudarek na ugotavljanju znanja kemije v osnovni šoli. V teoretičnem 

delu bodo predstavljene funkcije, vrste in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja ter prednosti 

in slabosti posameznih oblik.  

Ker je poudarek na zunanjem vrednotenju znanja, bodo predstavljene oblike zunanjega 

preverjanja znanja kemije v osnovni šoli in ključna spoznanja zadnjih opravljenih vrednotenj 

pri nas. V empiričnem delu bo predstavljena analiza preizkusov znanja z državnega tekmovanja 

iz znanja kemije za učence 8. razreda v letu 2015. Poudarek bo na analizi napačnih odgovorov 

in možnih vzrokov za napake. Podani so predlogi za izboljšanje poučevanja in učenja kemije. 
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 Vrednotenje znanja 

Vrednotenje ali evalvacija pomeni sistematično zbiranje podatkov o kakovosti nekega procesa 

ali produkta, običajno z namenom, da sprejmemo odločitve, ki vodijo k njegovemu izboljšanju. 

Učitelji vrednotimo dosežke učencev, hkrati pa tudi svojo prakso poučevanja in dela v razredu. 

Zato je vrednotenje pomemben del sistema zagotavljanja kakovosti. Pri tem kombiniramo 

notranje vrednotenje, ki poteka s strani samih udeležencev procesa, in zunanje vrednotenje s 

strani zunanjih strokovnjakov (Marentič Požarnik, 2000, str. 260). Pomembni sestavini 

vrednotenja znanja ali učnih dosežkov sta preverjanje in ocenjevanje znanja. Torej je 

vrednotenje nadpomenka za preverjanje in ocenjevanje znanja.  

Vrednotenje je odločilnega pomena za učenje. »Narava vrednotenja definira kognitivne zahteve 

dela, ki ga pričakujemo od učencev« (Darling-Hammond, 1995). Ko je vrednotenje avtentično 

in skladno z izobraževalnimi cilji, predstavlja orodje za podporo učenja; brez teh lastnosti pa 

lahko učence odvrača od učenja. 

Eden temeljnih ciljev šolanja je učence oskrbeti s kakovostnim znanjem. Znanje je zelo 

kompleksna in večpomenska kategorija, ki je ni mogoče enoznačno opredeliti. Pojmovanje 

znanja danes močno presega enačenje le-tega z vsebinskim znanjem, kajti vse večji poudarek 

dajemo razumevanju in uporabi, preko tega pa pridemo do reševanja problemov ter samostojnega 

in kritičnega mišljenja (Rutar Ilc, 2003, str. 13). Pomembne so torej različne vrste znanja, ki jih 

lahko smiselno prepletamo. Tem ciljem se morata prilagoditi poučevanje in učenje, kjer učenci z 

lastno aktivnostjo konstruirajo znanje v procesu odkrivanja in izkušanja. Učitelj torej več ne nudi 

gotovih znanj preko razlag, interpretacij in kritičnih misli, ampak sistematično spodbuja učence, 

da prihajajo do razlag z lastnim odkrivanjem, da sami interpretirajo in kritično razmišljajo. 

Učiteljeva vloga se tako spreminja. Vse bolj postaja mentor, ki soustvarja spodbudno učno okolje 

ter raziskovalno, ustvarjalno in sodelovalno klimo (prav tam, str. 15). 

 

2.2 Preverjanje in ocenjevanje 

Preverjanje in ocenjevanje sta sestavna dela učnega procesa, ki ju ureja Pravilnik  

o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Svojo vlogo imata 

tako v procesu poučevanja kakor v procesu učenja. Načini preverjanja in ocenjevanja vplivajo 

na to, kako se učenci učijo, kakšno znanje pridobijo in kakšen odnos do učenja ter znanja 

gradijo. Pri ugotavljanju znanja, ki so ga osvojili učenci, je nujna postopnost, ki mora 
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vključevati utrjevanje znanja, preverjanje in ocenjevanje. Z utrjevanjem dosežemo, da se 

učencem znanje vtisne v spomin ter da bodo čez določen čas še vedno sposobni priklica in 

uporabe naučenega.  

Preverjanje znanja je sistematično in načrtno zbiranje podatkov o učenčevem napredovanju pri 

doseganju učnih ciljev oziroma o doseženem obsegu in kvaliteti znanja (Marentič Požarnik, 

2000, str. 260). Preverjanje se ne zaključi z oceno. Pridobljene informacije vplivajo na učenje 

in pouk v smislu izboljšanja učnih dosežkov posameznika. Funkcija preverjanja je predvsem 

diagnostična, ki učencu in učitelju omogoča, da popravita morebitne pomanjkljivosti pri svojem 

delu. Preverjanje je časovno omejeno, saj lahko učitelj preverja predznanje učencev, preverja 

med procesom učenja in po zaključku obravnave vsebine. 

Preverjanju praviloma sledi ocenjevanje znanja, ki je zaključna faza učnega procesa, s katerim 

ugotavljamo, v kolikšni meri so učni cilji doseženi. Rezultat procesa ocenjevanja je vedno 

ocena, ki jo lahko oblikujemo kot številčno vrednost ali opisno oceno v smislu analitičnega 

opisovanja učenčevih dosežkov.  

Mnogovrstne funkcije preverjanja in ocenjevanja so razlog, da imata tako velik pomen v učno-

vzgojnem procesu. Te funkcije so: 

 

a) Povratna informacija 

Učencu povedo, katere vsebine oziroma katere cilje v večji ali manjši meri obvlada. Rezultati 

usmerjajo njegovo nadaljnje učenje, pri starejših učencih se povezuje s samopreverjanjem in 

preide v samouravnanje učenja (prav tam, str. 261). Pogoj za to je učinkovita povratna 

informacija, za katero je značilno: (1) se nanaša se na doseganje dogovorjenih ciljev; (2) 

analitično opiše dosežke v vsej njihovi kompleksnosti; (3) opisi so podani z besedami in se 

nanašajo na doseganje ciljev, opredeljenih z opisnimi kriteriji; (4) proces ocenjevanja je 

transparenten: vnaprej se ve, kaj je vredno in kaj se pričakuje, po čem bo učenec ocenjen in na 

kakšen način; (5) je pogosto oz. sprotno dajanje povratne informacije v procesu; (6) učenca 

spodbudi k prizadevanju za izboljševanje in mu nakaže, kaj izboljšati in kako; (7) učenca 

opozori na njegova močna področja; (8) omogoča učencu, da se tudi sam ocenjuje in spremlja 

svoj napredek (Rutar Ilc, 2003, str. 140, 141; Wiggins, 1998, str. 49). 

Učitelju pove o uspešnosti posameznika in celotne skupine. Seveda je od učitelja odvisno, komu 

ali čemu pripiše razloge za rezultate in v kolikšni meri jih uporabi za izboljšanje svoje prakse 

poučevanja in učenja. S profesionalnim razvojem učitelja uporabnost in učinkovitost teh 

informacij raste. 
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Staršem ocene pomenijo informacijo o napredku njihovih otrok, o tem, ali otrok potrebuje 

pomoč, in o ustreznosti otrokovih strategij učenja (Jurman, 1989, str. 51). 

Ravnatelju, šolskim oblastem in širši javnosti predstavljajo doseženi učni rezultati dokazilo o 

uspešnosti šole ali šolskega sistema v celoti. Zato predstavljajo neke vrste kontrolo 

učinkovitosti. Pomembno pa je, da to ne vodi v neposredno primerjanje šol in učiteljev zgolj na 

osnovi doseženih rezultatov, saj so ti odvisni od razmer, v katerih šola deluje (Marentič 

Požarnik, 2000, str. 261). 

Povratne informacije so namenjene tudi izvajalcem raziskovalno-razvojnih projektov, kadar 

preverjajo uspešnost določenih inovacij ali pa primerjajo uspešnost šolskih sistemov v 

mednarodnem merilu (prav tam, str. 261). 

 

b) Motivacijsko sredstvo 

Učencu je preverjanje oz. ocenjevanje spodbuda za učenje. Učenci jemljejo oceno ne le kot 

informacijo o dosežkih, ampak tudi o lastnih zmožnostih, kar vpliva na oblikovanje 

samopodobe. Po Jurmanu (1989, str. 50) ima posebno motivacijsko vrednost ocena nezadostno, 

saj ta ocena izključuje učenca iz kroga enakih med enakimi. Večina teh učencev želi čim prej 

popraviti slab uspeh in si pridobiti nazaj izgubljeni status. Posebno skrb zahtevajo učenci, ki 

prihajajo iz nestimulativnega okolja. Pri številčnem ocenjevanju je pogosto v ospredju zunanja 

motivacija, kjer so pomembne predvsem ocene in želja po premagovanju drugih. Mnogi pa so 

mnenja, da ocena nima nobene motivacijske funkcije, razen v primeru visoke ocene. Nobena 

raziskava še ni dokazala, da slaba ocena motivira učence za učenje, ravno nasprotno, pripomore 

celo h gradnji identitete neuspešneža in k nižanju samopodobe (Strmčnik, 2001). 

Učitelju so ocene nekakšen kriterij potrjevanja njegovega vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

c) Usmerjevalna in selekcijska funkcija  

Je pomoč pri šolskem in poklicnem usmerjanju učenca, saj pokaže njegova močna področja in 

interese. Za šolsko svetovalno službo so podatki o šolski uspešnosti pomembni pri 

individualnem in skupinskem svetovanju ob raznih težavah (Marentič Požarnik, 2000, str. 261).  

 

č) Funkcija vzdrževanja strokovnih standardov 

Opravljeni izpiti, končno spričevalo ali diploma so zagotovilo kvalifikacije za opravljanje 

določenega poklica ali dejavnosti. S tem je mogoče vzdrževanje določenih strokovnih standardov, 



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Blatnik Melita; diplomsko delo 
 

– 5 – 

 

ki varuje celotno javnost pred nestrokovnim opravljanjem pomembnih poklicnih dejavnosti. 

Delodajalcu daje informacijo o usposobljenosti kandidata za določeno delovno mesto. 

d) Funkcija discipliniranja 

Je nelegitimna funkcija, ki pa je žal še vedno prisotna. Nekateri učitelji namreč še vedno menijo, 

da sta ocenjevanje in grožnja z negativno oceno še edini učinkoviti sredstvi, ki ju imajo, da 

pomirijo učence in jih pripravijo k učenju (Marentič Požarnik, 2000, str. 261). To je pogost 

razlog za neprijetne občutke, ki se pojavijo pri učencih ob besedi ocenjevanje. 

e) Izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja 

To je pravzaprav najpomembnejša funkcija preverjanja in ocenjevanja, zato naj bi bili temu 

namenu podrejeni načini ocenjevanja. Žal pa je v praksi pogosto obratno. Procesu preverjanja 

in ocenjevanja se posveča preveč pozornosti. Pouk in samo učenje se tako izkrivljata v smer 

kampanjskega učenja za ocene, namesto da bi vodila v poglobljeno učenje iz interesa. Zato so 

nujne spremembe na področju preverjanja in ocenjevanja, ki v pouk vnašajo številne pozitivne 

premike, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu učenju. Preverjanje, ki je osredotočeno na cilje na 

ravni reprodukcije, vpliva tudi na učenje, ki je zato usmerjeno predvsem v memoriranje. Kadar 

pa naloge zahtevajo uporabo znanja v novih situacijah, je v take načine spoznavanja usmerjeno 

tudi učenje.  

 

2.3 Vrste preverjanja 

Preverjanje znanja je proces, s katerim kontroliramo, ali je določeno znanje postalo trajna 

vsebina učenčevega spomina. Glede na časovno umestitev vrednotenja v učnem procesu 

razlikujemo med tremi vrstami preverjanja: začetno ali diagnostično, sprotno ali formativno ter 

končno ali sumativno preverjanje oz. ocenjevanje. Za dober učni rezultat mora učitelj 

premišljeno uporabljati vse tri. 

 

2.3.1 Diagnostično preverjanje 

Predznanje je eden izmed najpomembnejših virov, na katerem temelji učenje, obenem pa 

predstavlja eno od najbolj opaženih individualnih razlik med učenci. Razumevanje teh razlik 

predstavlja pomemben dejavnik razumevanja močnih področij ter omejitev posameznikov in 

skupin učencev, pa tudi motivacije, ki pomembno učinkuje na proces učenja (Sentočnik, 2013, 

str. 20). Preden začnemo z obravnavo nove učne snovi, moramo ugotoviti, kakšne so količina, 
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struktura in kakovost predznanja učencev. Na osnovi rezultatov načrtujemo poučevanje in 

nadaljnje učenje posameznikov in celotne skupine. Učencem, ki imajo večje vrzeli v znanju, 

pripravimo dodatne dejavnosti, saj v nasprotnem primeru podajanje nove snovi ne bo 

učinkovito. Pri predmetih, ki imajo izrazito vertikalno strukturo, lahko s kvalitetnim 

diagnostičnim preverjanjem prihranimo veliko časa, ki ga lahko namenimo obravnavi in 

utrjevanju novih vsebin iz obsežnih učnih načrtov. 

Na osnovi dognanj kognitivno-konstruktivistične psihologije je ta vrsta preverjanja dobila še 

večji pomen, saj ta predznanju pripisuje vlogo najpomembnejšega posameznega dejavnika pri 

uspešnosti nadaljnjega učenja (Marentič Požarnik, 2000, str. 262). 

 

2.3.2 Formativno preverjanje 

Formativno vrednotenje predstavlja osrednjo značilnost učnega okolja 21. stoletja. Je sprotna 

oblika preverjanja znanja med samim učnim procesom, ki je namenjena ugotavljanju delnih 

ciljev. Učitelj z njim dobi informacijo o tem, ali je bilo poučevanje ustrezno in so učenci učne 

vsebine razumeli. Učencu mora formativno preverjanje sporočiti, kaj že zna, česa ne in kako 

naj odpravi morebitne vrzeli v znanju. Preverjanje znanja izpolni formativno vlogo takrat, ko 

učencu ponudi kvalitetno povratno informacijo, ki ga seznani z doseženim, opozori na 

pomanjkljivosti in mu ponudi pot za odpravo teh pomanjkljivosti. Torej je formativna povratna 

informacija ključ do boljšega učenja. Po mnenju številnih strokovnjakov lahko prav z načrtnim 

izboljšanjem sprotnega preverjanja bistveno dvignemo učinek učenja vse od osnovne šole do 

univerze (Marentič Požarnik, 2000, str. 263). Cilji formativnega preverjanja so tudi spodbujanje 

učencev k razmišljanju o pristopih k učenju ter o razumevanju naučenega. Formativna povratna 

informacija je podrobna in razčlenjena, za razliko od enostavnega sporočila o oceni ali o 

pravilnem odgovoru pa podpira proces učenja in omogoča transfer vsebin in postopkov ter 

uporabo znanja v novih, bolj ali manj podobnih učnih situacijah.  

Uporaba formativnega preverjanja zajema pet ključnih strategij (Wiliam, 2013, str. 141): (1) 

razjasnitev, soudeleženost pri določanju ter razumevanje učnih namenov in kriterijev uspeha; 

(2) priprava učinkovitih razprav v razredu, dejavnosti in nalog, s pomočjo katerih je mogoče 

pridobiti dokaze o učenju; (3) zagotavljanje povratnih informacij, ki učence spodbujajo; (4) 

aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja; (5) aktiviranje učencev za 

samoobvladovanje njihovega učenja. 
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2.3.3 Sumativno preverjanje 

Končno preverjanje se izvede ob koncu učne enote in je usmerjeno v ugotavljanje rezultatov 

nekega zaključenega obdobja učenja. Z njim želimo ugotoviti, ali so cilji doseženi do 

pričakovanih znanj. Če niso, služi sumativno preverjanje odkrivanju problemov in razmišljanju 

o načinih za odpravljanje pomanjkljivosti in poglabljanja razumevanja. Če pa so rezultati 

preverjanja zadovoljivi, mu lahko sledi ocenjevanje (Rutar Ilc, 2012, str. 92). To mora ohraniti 

obliko in strukturo, ki smo jo nakazali s preverjanjem, pred tem pa s samim učnim procesom. 

Rezultati se vrednotijo glede na postavljene standarde, v skladu z vnaprej postavljenimi in 

poznanimi kriteriji. Zajeti mora reprezentativne učne vsebine. Končno ocenjevanje znanja je 

lahko notranje (interno) ali pa zunanje (eksterno) oz. kombinacija obeh. Glavni namen je vedno 

sporočanje dosežkov učencem, šoli, učiteljem, šolskim oblastem. Ocenjevanje v izobraževanju 

mora predvsem služiti namenu podpore učenja. 

Večina učiteljev je še vedno osredotočena zgolj na sumativno ocenjevanje, ko je lahko že 

prepozno, da bi vplivali na učenčevo učenje. Tako dobi učenec številčno oceno namesto 

kvalitetne in konstruktivne povratne informacije. Tako ocenjevanje naredi več škode kot koristi 

(Clark, 2012). 

 

2.4 Oblike preverjanja in ocenjevanja 

Pri nas sta najpogosteje uporabljeni obliki ustno ter pisno preverjanje in ocenjevanje, vse 

pogosteje pa učenci pridobijo oceno tudi na drugačen način – z izdelkom, predstavitvijo 

določene teme, eksperimentalnim delom, projektnim delom in drugo.  

 

2.4.1 Ustno preverjanje in ocenjevanje 

Je precej razširjena in tradicionalna oblika preverjanja in ocenjevanja na vseh stopnjah šolanja, 

kljub temu da je nujna le pri predmetih, kot sta materni jezik in tuji jeziki, kjer štejejo spretnosti 

ustnega izražanja med pomembne cilje (Marentič Požarnik, 2000, str. 271). Ustno preverjanje 

in ocenjevanje lahko poteka v obliki vprašanj, lahko v obliki razgovora med učencem in 

učiteljem ali pa kot prosto pripovedovanje učenca, ki ga učitelj samo usmerja z določenimi 

zahtevami (pojasni, razloži, analiziraj …). Na tak način lahko učenec pokaže, po kakšni miselni 

poti je prišel do odgovora (Jurman, 1989, str. 36). 
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Prednosti ustnega ocenjevanja po Marentič Požarnik (2000, str. 271) so: (1) učitelj lahko 

spodbuja plahe in manj samostojne učence k oblikovanju odgovorov; (2) zmanjšamo lahko 

napetost anksioznih učencev; (3) z vzpostavitvijo dobrega in sproščenega medsebojnega 

odnosa se lahko vsak učenec maksimalno izkaže; (5) lahko preverjamo tudi višje cilje, kot so 

uporaba znanja, analiza in vrednotenje. 

Slabosti ustnega ocenjevanja (Jurman, 1989, str. 36–38): (1) Časovna neekonomičnost, zato je 

škoda uporabljati ustno preverjanje in ocenjevanje za tiste cilje, ki jih lahko enakovredno 

preverimo na pisni način. (2) Obremenjenost z odnosom učitelj – učenec, saj področje simpatije 

ali antipatije do učenca ne sodi v področje človekove zavestne kontrole, zato se pristranskosti 

pri ocenjevanju težko izognemo. (3) Miselni vzorci učitelja, ki jih zazna pri učenčevih 

odgovorih, praviloma vplivajo na višjo oceno. Čeprav veliko učiteljev zahteva, da učenec 

znanje predstavi s svojimi besedami, na svoj način, je nekakšen miselni konformizem med 

učiteljem in učencem precej pogost, saj se dogaja na nezavedni ravni. (4) Učiteljev sistem 

znakov med odgovarjanjem učenca – prikimavanje, odkimavanje, mimika, govorna pomoč – 

omogoči učencem, da se po teh znakih ravnajo in reproducirajo več znanja, kot ga v resnici 

obvladajo. Take spodbude bolje izkoristijo učno sposobnejši učenci, znakov pa je znatno več, 

kadar imata učitelj in učenec pozitiven odnos. (5) Slabše verbalne sposobnosti in besedni zaklad 

zmanjšujejo možnosti za uspešno odgovarjanje na učiteljeva vprašanja. 

Ocena, ki jo dobi učenec z ustnim ocenjevanjem, je pogosto subjektivno obarvana in 

obremenjena z mnogimi posebnostmi, ki se jih učitelji pogosto ne zavedajo. 

 

2.4.2 Pisno preverjanje in ocenjevanje 

Ta oblika je časovno bolj ekonomična in objektivna, saj vsi učenci rešujejo enak preizkus 

znanja pod enakimi pogoji. Vsak pisni material je dokumentacija, ki je ni mogoče več 

spreminjati, zato ji večina učencev pripisuje večjo resnost in težavnost. Pisno preverjanje 

praviloma ni obremenjeno z odnosom učitelj – učenec. Poleg poznavanja učne vsebine od 

učenca zahteva tudi razvito bralno pismenost in bogato besedišče, kadar prevladujejo naloge 

esejskega tipa. Razlikujemo med standardiziranimi preizkusi znanja, ki so strokovno 

preizkušeni in normirani, ter preizkusi, ki jih sestavijo učitelji sami. V pisnih preizkusih znanja 

se pojavljajo različni tipi nalog (Glažar, 2004, Marentič Požarnik, 2000, str. 271, 272): 

a) Esejske naloge zahtevajo obsežnejše odgovore, zato lahko preverjamo višje taksonomske 

cilje. Slabost teh nalog je, da težje zagotovimo objektivnost pri vrednotenju odgovorov. 
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b) Naloge objektivnega tipa od učenca zahtevajo kratke odgovore, dopolnjevanje, urejanje, 

povezovanje ali izbiro pravilnega odgovora. Delimo jih na: 

 Naloge odprtega tipa (naloge kratkih odgovorov, naloge dopolnjevanja, besedilne 

problemske naloge), kjer mora učenec zapisati le kratek odgovor (beseda, številka, 

simbol, kemijska formula) ali odgovor le dopolniti. V to skupino sodijo tudi naloge, ki 

zahtevajo zapis kemijske enačbe. S takšnimi nalogami običajno preverjamo poznavanje 

podatkov, dejstev, osnovno razumevanje pojmov, izjemoma pa tudi višje stopnje znanja. 

Najbolj zahtevne so besedilne problemske naloge, ki poleg vsebinskega znanja zahtevajo 

tudi bralno razumevanje. Učenec mora konceptualna in proceduralna znanja uporabiti v 

neki novi situaciji. Pri teh nalogah učenec ne more priti do odgovora z ugibanjem.  

 Naloge zaprtega tipa nudijo največjo možnost objektivnega ocenjevanja, hkrati pa 

omogočajo hitro popravljanje testov. Z njimi preverjamo le nižje oblike znanja, pri 

odgovorih pa dajejo učencem možnost ugibanja. Delimo jih na naloge izbirnega tipa, 

alternativnega tipa, naloge povezovanja in naloge urejanja. Ti tipi nalog so manj 

uporabni za preverjanje doseženega znanja, bolj pa za diagnostično preverjanje znanja. 

Pogosto jih uporabljajo v standardiziranih testih. Zahtevnost takšnih nalog povečamo, 

kadar zahtevamo, da učenci svoj odgovor utemeljijo. 

 

2.4.3 Ocenjevanje praktičnih izdelkov, projektnega ali eksperimentalnega dela 

Delo je najprimernejši način opredmetenja človekovega znanja. Če učenec svoje aktivnosti 

omejuje le na delo z glavo, torej misli ne poveže z delom rok, taka misel vedno ostane le na 

abstraktnem oz. verbalnem nivoju. Zato znanje, ki ga pokaže učenec pri praktičnem preverjanju, 

ni primerljivo z verbalno reprodukcijo znanja, ki ga učenec poda pri pisnem ali ustnem 

preverjanju (Jurman, 1989, str. 39). 

Praktično preverjanje spodbudi učenca, da že pri učenju razmišlja o povezavi teorije s prakso, 

kar pomeni, da tak način preverjanja zahteva od učenca drugačen način učenja. Praktično 

preverjanje ima veliko prednosti: je blizu življenjskim situacijam, ima dobro vsebinsko 

veljavnost, upošteva nekatere dimenzije znanja, ki jih druge oblike ne dosežejo, daje priložnost 

verbalno manj spretnim, počasnim in kinestetičnim tipom učencev, zmanjša pritisk na učenca, 

če se opravlja v daljšem obdobju. Ima pa tudi nekatere pomanjkljivosti: slabšo objektivnost in 

zanesljivost, lahko zajame druge spretnosti, ki ne spadajo v področje preverjanja, z njim ni 

mogoče izvajati večjega števila preizkusov.  
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Pri kemiji je tak način preverjanja in ocenjevanja znanja zelo dobrodošel in uporaben, saj učitelj 

pri učencu preko aktivnosti (eksperiment, izdelava modela), učenčevih opažanj, ugotovitev in 

pojasnitev rezultatov dobi kvalitetno in verodostojno informacijo o obsegu in globini znanja ter 

spretnosti, ki jih je učenec osvojil. 

 

2.5 Merske karakteristike ocenjevanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je pomemben del učnega procesa, saj z njima merimo znanje 

in v končni fazi postavimo sodbo o stopnji učenčevega znanja v obliki ocene. Kot vsako 

merjenje mora imeti tudi ocenjevanje čim boljše merske karakteristike, med katere sodijo 

veljavnost, zanesljivost, objektivnost, občutljivost, ekonomičnost in umerjenost, kadar gre za 

širše uporabljene teste znanja. Ob njihovem upoštevanju dobimo realen pogled na znanje in 

celoten učno-vzgojni proces (Marentič Požarnik, 2000, str. 265).  

 

2.5.1 Veljavnost 

Najpomembnejša značilnost dobrega preverjanja in ocenjevanja je veljavnost, saj je ocena 

vsebinsko veljavna, če zajame vse, kar smo želeli izmeriti. Preverjanje pa je veljavno, če obsega 

vse pomembne cilje in vsebine določenega dela učnega načrta. Pomembno je, da so vsebinska 

poglavja proporcionalno zajeta. Vsebinsko veljavnost dosežemo s primerjanjem ciljev in 

vsebin, ki jih zahteva učni načrt.  

Najzahtevnejše pa je v preizkusih doseči pravilno razmerje med nalogami, ki zahtevajo znanje 

na različnih taksonomskih stopnjah. Dejstvo je, da pri preverjanju in ocenjevanju prevladujejo 

naloge, ki preverjajo zgolj poznavanje, delno še razumevanje, kar se ne sklada z novejšim 

konceptom znanja. Premalo je nalog, ki od učenca zahtevajo, da znanje uporabi v novih 

situacijah, analizira in vrednoti. Pri sestavi preverjanja in ocenjevanja moramo poskrbeti za 

ustrezno zastopanost različnih taksonomskih stopenj znanja. Pri nas je najbolj v uporabi 

Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev, ki jo po potrebi lahko prilagodimo posameznemu 

predmetnemu področju ali dopolnimo z Marzanovo taksonomijo. Ti dve sta zaradi razdelanosti 

vsebinskih in procesnih ciljev oz. naravnanosti na miselne procese in veščine najprimernejši za 

šolsko prakso (Marentič Požarnik, 2000, str. 265). 

Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev izhaja iz temeljnih kognitivnih procesov, ki so 

postavljeni v hierarhični odnos od nižjega – enostavnejšega k višjemu – kompleksnejšemu 
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procesu. V tej klasifikaciji je najnižja kategorija poznavanje, vsaka naslednja kategorija pa 

upošteva znanje iz prejšnjih kategorij. Kategorije si sledijo po naslednjem vrstnem redu: 

poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje. 

Dandanes je v uporabi delitev na tri stopnje, in sicer: 

I. stopnja, ki zajema poznavanje; 

II. stopnja, ki zajema razumevanje in uporabo; 

III. stopnja, ki zajema analizo, sintezo in vrednotenje. 

 

Značilnosti posameznih taksonomskih kategorij (Rutar Ilc, 2003, str. 68–74) so sledeče: 

Poznavanje zahteva predvsem pomnjenje podatkov, prepoznavo in obnovo oz. priklic dejstev, 

terminov, simbolov, pravil in postopkov. Tipični glagoli, s katerimi preverjamo poznavanje, so: 

povej, poveži, naštej, ponovi, opiši, spomni se, poimenuj, povej definicijo, obnovi.  

Razumevanje učenec dokaže tako, da usvojeno znanje preoblikuje, pove s svojimi besedami ali 

da snov prevede iz ene simbolične oblike v drugo. Razumevanje izkaže tudi z zmožnostjo 

napovedovanja, kaj iz določenih podatkov neposredno sledi. Tipični glagoli: povzemi, povej s 

svojimi besedami, pripoveduj, opiši, poročaj, razloži, pojasni, utemelji, ilustriraj, navedi nov 

primer … 

Uporaba znanja pomeni, da zna učenec s pomočjo principov in zakonitosti, ki jih razume, 

razlagati nove problemske situacije. Problem seveda ne sme biti rešljiv rutinsko, s ponavljanjem 

natančnega poteka reševanja podobnega problema v razredu. Gre torej za zmožnost prenosa 

naučenega v nove situacije. Naloge, ki zahtevajo uporabo znanja, vsebujejo tipične glagole: 

uporabi v dani novi situaciji, razloži ob novem primeru, utemelji na novem primeru, sklepaj, 

napovej, reši, preizkusi, zamisli si ... 

Analiza je razstavljanje sporočila v sestavne elemente ali dele na tak način, da so jasni odnosi 

med njimi in njihova organiziranost oz. relativna hierarhija. Tipični glagoli: podrobno opiši, 

analiziraj, razčleni, poišči elemente, ugotovi značilnosti, primerjaj, poišči podobnosti in razlike, 

razlikuj, ugotovi napake. 

Sinteza je povezovanje delov in elementov v novo celoto, kar zahteva proces dela na delih in 

elementih ter urejanje in kombiniranje na način, da sestavijo vzorec ali strukturo, ki do tedaj ni 

obstajala ali ni bila razvidna. Pomembno je torej, da gre za samostojno interpretiranje še 

nepoznane problemske situacije in za samostojno načrtovanje strategij, za kar je potrebna 

kreativnost. To stopnjo znanja lahko doseže le učenec, ki ga poučuje učitelj, ki ni zgolj 
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prenašalec znanja, ampak ima bolj vlogo animatorja. Naloge, ki zahtevajo sintezo znanja, so: 

zamisli si, ustvari, načrtuj, zasnuj, izmisli si, izrazi, izdelaj, oblikuj, iznajdi, kombiniraj, 

preoblikuj, popravi napake, izboljšaj, prepričaj, dokaži, zavrni, spodbij, ubrani, utemelji, vodi, 

izpelji. 

Vrednotenje ali evalvacija je presoja idej oz. izražanje vrednostne sodbe o rešitvi, argumentu, 

izdelku v skladu z določenimi kriteriji. Ta stopnja znanja združuje in presega vse prejšnje. Gre 

za sistematično vrednotenje, ki izhaja iz globljega razumevanja in analize v skladu z določenimi 

kriteriji. Kriteriji so lahko notranji (veljavni za določeno področje – kemija, književnost …) ali 

zunanji (etični, estetski, ekološki …). Eden od pomembnih ciljev vrednotenja je kritično 

mišljenje. 

 

2.5.2 Zanesljivost  

Zanesljivost ocenjevanja presojamo po tem, ali bi pri ponovnem ocenjevanju dobili podobne 

rezultate oz. ali bi različni ocenjevalci dobili podobno oceno. Zanesljivost je večja, če so 

vprašanja jasna in enoznačna in so opisni kriteriji čim bolj natančno določeni. Pomembno je 

tudi število nalog, saj več nalog zmanjša verjetnost, da bo učenec naletel le na naloge, ki jih zna 

oz. ne zna. Zanesljivost najbolj ogroža nedoslednost posameznega ocenjevalca (Rutar Ilc, 2012, 

str. 95). 

 

2.5.3 Objektivnost 

Objektivnost ocenjevanja dosežemo, če je ocena odvisna zgolj od količine in kakovosti znanja, 

ne pa od značilnosti tistega, ki je ocenjevan, ali tistega, ki ocenjuje. Številne raziskave kažejo, 

da je objektivnost šolskega ocenjevanja dokaj nizka (Marentič Požarnik, 2000, str. 267). Vzrok 

je predvsem v subjektivnosti ocenjevalca. To je eden od razlogov za uvajanje zunanjega 

preverjanja znanja oz. vse večje zastopanosti nalog izbirnega tipa v preizkusih znanja.  

Objektivnost testa znanja se odraža v odnosu med učencem in testnimi nalogami, ko je 

pomembno, da vsi učenci pojmujejo vsako nalogo enoznačno in da naloga ne dopušča več kot 

eno samo pravilno rešitev (Jurman, 1989, str. 31).  

Končen dokaz, da je preizkus znanja objektiven, je, da dobijo pri vrednotenju testa vsi 

ocenjevalci za istega učenca enak rezultat, kar je možno le ob natančnih in dogovorjenih 

kriterijih ocenjevanja. 
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2.5.4 Občutljivost 

»Občutljivost je lastnost testa znanja, s katero meri stopnjo znanja učencev. Če dosežejo vsi 

učenci skupine na testu znanja enake rezultate, tedaj to pomeni, da test ni občutljiv. V 

nasprotnem primeru velja obratno« (Jurman, 1989, str. 31). 

Odvisna je od obsežnosti testa, težavnosti nalog in namena. Občutljivost v celotnem razponu 

znanja je optimalna, če vključimo večino nalog srednje težavnosti in se izogibamo nalog z nizko 

stopnjo ločljivosti (Marentič Požarnik, 2000, str. 268). 

 

2.5.5 Ekonomičnost 

Pri načrtovanju ocenjevanja moramo izbirati takšne načine, ki ob smotrni uporabi časa in 

energije dajejo čim bolj kvalitetne rezultate. Upoštevati je potrebno čas učencev in učiteljev; 

čas za pripravo, izvedbo in ocenjevanje. Največ časa vzame ustno preverjanje, najmanj pa pisni 

preizkusi z nalogami zaprtega tipa. Zato skrbno načrtujemo, na kakšen način bomo preverili 

določene cilje. 

 

Od vseh omenjenih karakteristik je najpomembnejša veljavnost. V zadnjem času se veliko 

poudarja posledična veljavnost – kako izbran način ocenjevanja vpliva na učenje in pouk. 

Naloge izbirnega tipa negativno vplivajo na učenje, so pa objektivne. Zato velja »žrtvovati« 

nekaj objektivnosti v prid kakovostnemu učenju in strokovno energijo usmeriti v pripravo 

dobrih vprašanj, ki preverjajo višje stopnje znanja, ter v temeljito usposabljanje ocenjevalcev 

(Marentič Požarnik, 2000, str. 269). 

 

2.6 Zunanje vrednotenje znanja kemije v osnovni šoli 

Glede na to, kdo preverja znanje, razlikujemo med notranjim in zunanjim preverjanjem znanja. 

Notranje ali interno preverjanje lahko poteka na različne načine (Rutar Ilc, 2003, str. 105): (1) 

preverjanje in ocenjevanje s strani učitelja; (2) samopreverjanje in samoocenjevanje, ko učenci 

po vnaprej pripravljenih in dogovorjenih kriterijih sami preverjajo in ocenjujejo svoje dosežke; 

(3) vzajemno preverjanje in ocenjevanje, imenovano tudi vrstniško (peer assessment), kjer 

učenci preverjajo ali ocenjujejo drug drugega. 

Zunanje ali eksterno preverjanje in ocenjevanje ima namen, da preveri in ugotovi doseganje 

enotnih standardov znanja pri posameznih predmetih. Ker je cilj diplomskega dela analiza nalog 
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državnega tekmovanja iz kemije za Preglovo priznanje, ki je tudi ena od oblik zunanjega 

preverjanja in ocenjevanja znanja, bodo v nadaljevanju predstavljeni načini in pomen zunanjega 

vrednotenja znanja.  

Preizkusi znanja za zunanje preverjanje in ocenjevanje so standardizirani. Učenci dobijo 

povratno informacijo o dosežkih, ki imajo za njih posledice in opredeljujejo njihove dosežke 

glede na zunanje standarde znanja, ne pa normativno glede na ostale učence v razredu ali na 

šoli. Poštene primerjave omogoča dejstvo, da je preverjanje vezano na vsebino šolskega 

predmeta, vključeni pa so vsi oz. večina učencev višjih razredov osnovne šole (Zupanc, 2012, 

str. 18). 

Zunanje preverjanje ima tudi posredne cilje (Bucik, 2001): (1) razvijati sposobnosti učencev za 

ocenjevanje lastnih dosežkov in primerjavo z znanjem drugih učencev; (2) prispevati k enakim 

izobraževalnim možnostim za vse učence; (3) poenotiti kriterije za ocenjevanje znanja med 

učitelji posameznih šol; (4) dolgoročno vplivati na kakovost znanja, saj rezultati pomagajo 

usmerjati pouk in izboljšati njegovo kakovost; (5) pomoč pri evalvaciji učnih načrtov.  

 Prednosti zunanjega preverjanja znanja so (Marentič Požarnik, 2000, str. 277): 

 Spodbujanje učencev, da se usmerijo na učenje celotne snovi in ne le na snov zadnjega 

ocenjevalnega obdobja. Torej so zunanja spodbuda za tiste, ki nimajo dovolj notranjih 

spodbud. 

 Objektivna in kvalitetna povratna informacija učečemu učitelju in šoli o dosežkih 

učencev, ki so lahko razlog za potrditev dobre prakse, v vsakem primeru pa spodbuda za 

izboljšanje učenja in poučevanja. 

 Pri učencih je dober rezultat lahko motivacija za razvijanje močnih področij in usmeritev 

za nadaljnje izobraževanje.  

 Preizkusi običajno sledijo najnovejšim smernicam s področja vzgoje in izobraževanja. 

Zanimive in življenjske naloge, ki preverjajo višje taksonomske cilje, so lahko spodbuda 

za učitelje, da temu trendu sledijo. 

 Raziskave kažejo, da imajo države OECD, ki imajo sistem zunanjih izpitov na osnovi 

kurikula, praviloma boljše dosežke učencev, in sicer so dosežki učencev v povprečju za 

16 točk višji od učencev brez takšnega sistema (OECD 2010, str. 47, povzeto po Zupanc, 

2012, str. 18). 

 Šolski sistemi, ki imajo visoke deleže učencev, vključene v standardizirano testiranje, kažejo 

manjši vpliv socialno-ekonomskega statusa na dosežke učencev med šolami. To pomeni, 
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da zunanje preverjanje pozitivno vpliva na raven pravičnosti znotraj šolskih sistemov. 

Rezultati namreč šolam omogočijo, da se zavedajo razlik med posameznimi šolami, kar je 

prvi korak k razmisleku o drugačnih pristopih in načinih dela (prav tam, str. 18). 

Slabe strani zunanjega preverjanja (Marentič Požarnik, 2000, str. 277): 

 Učenci celotno pozornost usmerijo zgolj na preizkus znanja, kar je škodljivo, če 

preizkus zajema le manjši del pomembnih ciljev. 

 Premočno vplivajo na izbor učnih metod, kajti opuščajo se tiste, ki ne vodijo do 

neposredno »merljivih« rezultatov, npr. projektno delo, ekskurzije in drugo. 

 Vplivajo na strategije učenja. Zahtevni in obsežni testi z veliko spominskih vprašanj 

silijo v površinski pristop k učenju. 

 Preizkusi zaradi stresne situacije znižujejo uspešnost, sploh pri anksioznih učencih. 

 Če učitelji v rezultatih vidijo kontrolo učinkovitosti svojega dela, svojo napetost 

prenašajo na učence in manj uspešne odvračajo od sodelovanja na takem preizkusu. 

 Prevelika tekmovalnost v razredu in med šolami, kar Marentič Požarnik lepo strne z 

mislijo neznane pianistke: »Če je tekmovanje pobuda za lasten razvoj, takrat so 

zmagovalci vsi; kadar je tekmovanje boj za moč in prestiž, takrat izgubi tudi 

zmagovalec.« 

V slovenski osnovni šoli poteka zunanje vrednotenje znanja kemije preko mednarodne 

raziskave TIMSS, nacionalnega preverjanja znanja in preko tekmovanja iz znanja kemije za 

Preglovo priznanje. V nadaljevanju bodo predstavljene oblike in ključna spoznanja zadnjih 

opravljenih zunanjih vrednotenj kemije pri nas. 

 

2.6.1 TIMSS 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je vodilna študija 

Mednarodne organizacije za ugotavljanje učinkov izobraževanja (IEA – International 

Association fort the Evaluation of Educational Achievment), v sklopu katere poteka tudi 

raziskava trendov znanja naravoslovja. Z enako metodologijo vsaka štiri leta preverijo znanje 

učencev 4. in 8. razreda ter maturantov srednjih šol. Zberejo podatke o pouku, učiteljih, šolah 

in domačem okolju učencev in dijakov, izmerijo stališča učencev, učiteljev in šol do učenja in 

znanja naravoslovja ter analizirajo naravoslovno izobraževanje, vključno z učnimi načrti na 

mednarodno primerljiv način. Tako lahko sodelujoče države s strokovnim delom in 

http://timss.bc.edu/
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sekundarnimi analizami prepoznavajo probleme svojega izobraževalnega sistema, jih 

ovrednotijo glede na stanje v drugih državah in na osnovi podatkov oblikujejo ideje za 

izboljšave. Ravno tako se s študijem dosežkov po različnih kazalcih izobraževanja učijo o 

učinkovitih praksah v svoji državi in po svetu ter sodelujejo v akademski razpravi o pozitivnih 

spremembah izobraževalnih sistemov. 

Testiranje osnovnošolcev poteka od leta 1995, zadnja raziskava pa je bila opravljena leta 2015. 

Izsledki raziskave in naloge pisnega preizkusa so dostopni vsem. Ker skupnega poročila za leto 

2015 še ni na voljo, bodo predstavljeni nekateri izsledki o znanju ter ocenjevanju znanja 

naravoslovja oz. kemije v 8. razredu iz leta 2011 (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012). 

V raziskavi TIMSS 2011 so sodelovali osmošolci iz 42 držav. Raziskava je potekala na 205 

slovenskih osnovnih šolah in je zajela 4415 slovenskih osmošolcev. 

Za Slovenijo so razveseljivi rezultati o trendih znanja naravoslovja med letoma 1995 in 2011. 

V osmem razredu beležimo v Sloveniji splošno naraščanje povprečnega naravoslovnega 

dosežka, čeprav v manjšem obsegu kot v četrtem razredu. Dosežek je od leta 1995 do 2011 

narasel za dobrih 5 %. Slovenija je med redkimi državami, ki od leta 1995 dalje niso zabeležile 

nobenega statistično pomembnega padca. Učenci, ki so bili leta 2007 v četrtem razredu in so 

dosegli 18 točk nad povprečjem TIMSS, imajo v osmem razredu še višji dosežek, in sicer 43 

točk nad poprečjem TIMSS, kar je za Slovenijo zelo spodbuden izsledek raziskave. To je 

populacija učencev, ki se je šolala skozi celotno devetletko od 1. do 9. razreda. 

Največji napredek med vsemi naravoslovnimi premeti (še biologija, fizika in vede o Zemlji) so 

naši učenci pokazali pri kemiji, in sicer za 11 točk. Pokazali so tudi boljše znanje kemije od 

povprečnega skupnega znanja sodelujočih držav. Pred nami so uvrščene samo tri azijske države: 

Singapur, ki je dosegel 22 točk več, Tajska s 17 točkami več in Japonska z 2 točkama več od nas. 

Med posameznimi regijami v Sloveniji razporeditev dosežka pokaže, da dosežki učencev v 

osmem razredu niso povezani s pripadnostjo regiji. Čeprav razlike med regijami niso zelo 

velike, pa so velike razlike med dosežki posameznih šol. Malo šol ima izjemno nizke dosežke, 

razpršenost ostalih rezultatov je večja.  

Dosežki na kognitivnih področjih so pomembni pri načrtovanju pristopov k poučevanju in 

pozornosti, ki jo učitelji namenjajo različnim vrstam nalog za učence. Raziskava kaže, da so naši 

osmošolci napredovali na dveh področjih, in sicer pri poznavanju dejstev in postopkov ter pri 

uporabi znanja, vendar na ravni uporabe znanja najmanj med vsemi državami, ki so napredovale. 
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Na motivacijo za učenje vpliva tudi uporabnost znanja. Osmošolcem v Sloveniji se za vse štiri 

naravoslovne predmete zdi, da je njihovo znanje za nadaljnje šolanje in zaposlitev manj 

pomembno kot za osmošolce velike večine drugih držav. Le 15 % slovenskih učencev zelo ceni 

kemijo, ostale naravoslovne predmete še manj, kar je pod mednarodnim povprečjem. 

Pri kemiji je delež učencev, ki so zelo samozavestni pri učenju, višji od mednarodnega 

povprečja (14 %) ter najvišji od evropskih držav, ki naravoslovje poučujejo ločeno po 

predmetih. 

Na rezultate vplivata tudi način in pogostost vrednotenja znanja. V Sloveniji se po pogostosti 

preverjanja znanja razlikujemo od drugih držav, saj imamo največji delež učencev, katerih 

znanje se preverja le nekajkrat na leto (98 %) glede na druge sodelujoče države v raziskavi, kjer 

se znanje največkrat preverja enkrat na štirinajst dni ali enkrat mesečno.  

Pri preizkusih znanja slovenski učitelji vedno ali skoraj vedno (87 %) uporabijo vprašanja, ki 

zahtevajo poznavanje dejstev in postopkov, nato vprašanja, ki zahtevajo uporabo 

naravoslovnega znanja (51 %), najmanj pa vprašanja, ki zahtevajo sklepanje (17 %). Glede na 

mednarodno povprečje slovenski učitelji uporabljajo pogosteje od povprečja vprašanja najnižje 

kategorije znanja, poznavanje dejstev, redkeje od mednarodnega povprečja pa vprašanja višje 

kategorije znanja, uporabo in sklepanje. 

Pozitivno stran mednarodne raziskave TIMSS večina šol vidi v veliki uporabnosti dobljenih 

podatkov in v načrtovanju izboljševanja poučevanja ter posredno v dvigu ravni znanja na šolah. 

Ob dobrih rezultatih za posamezno šolo in celoten šolski sistem pa je to potrditev dobre prakse, 

ki poteka na šolah in motivacija za nadaljnje delo. 

 

2.6.2 Nacionalno preverjanje znanja 

V Sloveniji smo nacionalne preizkuse znanja začeli uvajati v šolskem letu 2000/2001. Kot 

temeljna cilja sta bila tedaj navedena izboljšanje znanja učencev in izboljšanje kakovosti 

poučevanja in učenja. Na tej podlagi so bili nato natančneje opredeljeni še posredni cilji ter 

načela preverjanja in ocenjevanja.  

Izvaja se v 6. in 9. razredu, vsako leto iz matematike in maternega jezika, tretji predmet pa 

določi minister. Vsi učenci v državi rešujejo ob istem času enake naloge pod enakimi pogoji. 

Po spremembi zakonodaje leta 2005 rezultat ni več del šolske ocene in obvezen za zaključek 
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šolanja in je le izjemoma kriterij pri omejitvi vpisa v srednje šole. Kljub spremembam ostaja 

temeljni cilj, da je nacionalno preverjanje dodatna informacija o znanju učencev. Ta informacija 

je namenjena učencem in njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. 

Pomembna načela NPZ (Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, 2005): 

 Namen in pogoji preverjanja znanja morajo biti vselej jasno izraženi. 

 Preverjanje mora biti vselej v korist učencev. 

 Z NPZ preverjamo standarde, zapisane v učnih načrtih. 

 Preverjanje znanja z NPZ mora biti veljavno, zanesljivo, objektivno in občutljivo. 

 Preverjanje znanja z NPZ mora biti nepristransko do vseh učencev. 

 NPZ mora učencem omogočati, da pokažejo različne vrste in ravni znanja. 

 Učitelje je treba čim bolj vključiti v proces nacionalnega preverjanja znanja. 

 Preverjanje znanja z NPZ mora dati uporabne informacije. 

 Dosežke NPZ je dovoljeno uporabiti samo za namene, za katere jih je možno veljavno 

uporabiti. 

 Potrebna je nenehna evalvacija NPZ. 

Podlaga za preizkus znanja na nacionalnem preverjanju znanja iz kemije sta učna načrta za 

naravoslovje v 7. razredu in kemijo v 8. in 9. razredu. Preizkus je sestavljen iz 20 nalog, od tega 

je 12 nalog izbirnega tipa, ostale pa so naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov, računske 

naloge ter strukturirane naloge. Preizkuse ovrednotijo učitelji po navodilih za vrednotenje, ki 

jih pripravi predmetna komisija za kemijo. 

Razmerje kognitivnih ravni v preizkusu je sledeče:  

 znanje in poznavanje: 25 % nalog v preizkusu (6–8 točk), 

 razumevanje in uporaba: 45 % nalog (19–21 točk),  

 samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, analiza, vrednotenje: 

30 % nalog (8–10 točk). 

 

Preizkus vključuje sledeča poglavja:  

 snovi: čiste snovi in zmesi, lastnosti in spremembe snovi, zrak, voda, 

 zgradba snovi, 

 kemijske reakcije, 

 atom in periodni sistem, 
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 elementi v periodnem sistemu, 

 povezovanje delcev, 

 ogljikovodiki, 

 kisline, baze in soli, 

 kisikove organske spojine. 

V nadaljevanju so podatki povzeti po Letnem poročilu o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2014/2015. V tem letu je v nacionalnem preverjanju iz kemije sodelovalo 

4234 devetošolcev. Od 33 možnih točk so v povprečju osvojili 22,18 točke oz. 67,22 %, kar je 

najboljši rezultat med vsemi NPZ iz kemije. Ti so bili še v letih 2007, 2010 in 2012, ko je bil 

dosežen najnižji rezultat – 52,54 %. Rezultati po regijah so bili v zadnjem nacionalnem 

preizkusu razpršeni med 61,60 % v Notranjsko-kraški regiji in 71,34 % v Jugovzhodni 

Sloveniji. 

Sklepne ugotovitve iz rezultatov reševanja, ki jih je pripravila Predmetna komisija za kemijo 

(Glažar, Križaj, Preskar in Stefanovik, 2015) v šolskem letu 2014/2015, so: 

 Vsebine splošne in anorganske kemije so bolj utrjene kakor vsebine organske kemije. 

Vzrok temu je lahko načrtovanje porazdelitev vsebin kemije v 8. in 9. razredu. Vsebine 

organske kemije so v 9. razredu in pogosto zmanjka časa za njihovo bolj poglobljeno 

obravnavo. Zato je bil v posodobljenem učnem načrtu del vsebin organske kemije 

(ogljikovodiki) prenesen z začetka 9. na konec 8. razreda. 

 Učenci dokaj dobro poznajo posamezne kemijske pojme, več težav pa imajo pri 

njihovem povezovanju. Pri tem je pomembna pravilna uporaba pojmov in njihovih 

predstav. Učitelj mora biti pozoren na napačna razumevanja pojmov. Izražanje učitelja 

mora biti natančno in strokovno pravilno.  

 Pri vrednotenju pravilnosti odgovora se mora upoštevati ustrezen odgovor na vprašanje 

in ne približki ali celo drugačni zapisi. 

 Priporočen je bolj sistematičen pristop pri poučevanju, kar velja predvsem za vsebine 

organske kemije. Pri tem je ključen problem načrtovanje porazdelitve učne snovi v 

povezavi z eksperimentalnim delom preko šolskega leta.  

 Izhodišče poučevanja kemije je delčna sestava snovi, za razumevanje katere je 

pomembno delo z modeli. 

 Učni proces naj v večji meri temelji na reševanju realnih problemov.  
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 Nekaterim zahtevnim vsebinam na stopnji osnovne šole učitelji posvečajo preveč časa. 

Vendar s tem ni zagotovljeno tudi razumevanje teh vsebin. Zahtevne pojme bodo učenci 

brez težav spoznali pri nadaljnjem šolanju. 

Tudi nacionalno preverjanje znanja daje učiteljem in šoli kvalitetno povratno informacijo v 

smislu dobro osvojenih ciljev in predlogov za izboljšanje poučevanja in učenja. Druga zgodba 

pa je, kakšen smisel vidijo v tem preverjanju učenci ter koliko so motivirani za učenje in dobre 

rezultate na preverjanju glede na to, da se rezultati ne upoštevajo na njihovi izobraževalni poti. 

 

2.6.3 Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje 

V letu 2016 obeležujemo 50. obletnico tekmovanja iz znanja kemije, ki ga v okviru Gibanja 

znanost mladini organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS. Med neposredne 

rezultate njenega delovanja zagotovo sodi popularizacija znanstveno-raziskovalnega dela med 

mladimi in s tem motivacija za spoznavanje in učenje naravoslovja. 

Prednosti tekmovanja za Preglovo priznanje v primerjavi z ostalimi zunanjimi vrednotenji so v 

tem, da tekmovanje poteka vsako leto, naloge pa preverjajo znanja, ki so v skladu z učnim 

načrtom za kemijo in naravoslovje v osnovni šoli. Učitelj sicer dobi informacije le o svojih 

najuspešnejših učencih. Kvalitetno znanje pa je za njih motivacija za nadaljnje izobraževalno 

in raziskovalno delo na naravoslovnem področju. 

ZOTKS je zveza društev in njihovih asociacij s področja tehnične kulture. Je organizacija, ki v 

okviru Gibanja znanost mladini pripravlja dejavnosti in projekte neposredno za otroke in mlade, 

predvsem iz osnovnih in srednjih šol. ZOTKS ima 23 članic: društev, občinskih, mestnih in 

strokovnih zvez, ki večinoma delujejo povsem samostojno in neodvisno, z ZOTKS pa 

sodelujejo pri pripravi in izvedbi različnih dejavnosti.  

Samo v letu 2015 je na različnih tekmovanjih iz znanja, ki so jih organizirali, na šolski ravni 

sodelovalo 50367 udeležencev, kar priča o pomembni vlogi pri motiviranju mladih in razvijanju 

različnih naravoslovnih znanj in veščin. Na srečanjih mladih raziskovalcev se letno pomeri prek 

1300 raziskovalnih nalog. Mlade spodbujajo tudi na številnih mladinskih raziskovalnih taborih, 

delavnicah in ustvarjalnih poletnih šolah (ZOTKS, 2015). Uspešno sodelujejo tudi na devetih 

mednarodnih tekmovanjih iz znanja.  

Na spletni strani ZOTKS so objavljene vse pomembne informacije v zvezi s pravili, cilji, 

vsebino in organizacijo tekmovanja. V pravilih tekmovanja preberemo, da tekmovanje 
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organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani 

(Pedagoška fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) ter s šolami. Pri izvedbi 

lahko sodelujejo tudi druga zainteresirana društva in organizacije. Za strokovnost tekmovanja 

je odgovorna Komisija ZOTKS za kemijo, za organizacijo pa ZOTKS. 

Cilji tekmovanja so: 

 širjenje in poglabljanje tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju kemije za 

osnovno in srednjo šolo, 

 popularizacija kemije, 

 uporaba znanja kemije, 

 primerjanje znanja med učenci in dijaki, 

 odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za kemijo, 

 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije, 

 ozaveščanje učencev in dijakov o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in 

zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine. 

 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh, šolsko (izbirno) tekmovanje za bronasto Preglovo 

priznanje ter državno tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje. 

 

Za osnovnošolce poteka tekmovanje v dveh tekmovalnih skupinah, in sicer za 8. in za 9. razred. 

Šolskega tekmovanja se udeležijo učenci, ki so uspešnejši pri kemiji in bi radi svoje znanje 

dokazali tudi na zunanjem preverjanju. Na državno tekmovanje se uvrstijo prvouvrščeni 

tekmovalci s šolskega tekmovanja v posamezni skupini in tisti, ki jih na podlagi doseženih 

rezultatov določi komisija. Državno tekmovanje za osnovne šole se izvede istočasno na več 

lokacijah po Sloveniji – na šolah gostiteljicah po geografskih območjih. Šole gostiteljice se 

določijo v vsakoletnem razpisu na podlagi predhodnih prijav in dogovorov. Na državnem 

tekmovanju so testi šifrirani, vse izdelke tekmovalcev pa vrednoti državna tekmovalna 

komisija, kar prispeva k večji objektivnosti preverjanja. 

 

Najuspešnejši tekmovalci v osnovnih šolah prejmejo Preglova priznanja: 

 Bronasto Preglovo priznanje prejme tekmovalec na šolskem tekmovanju, ki je po svojih 

dosežkih v zgornji petini vseh tekmovalcev v državi. 

 Število srebrnih priznanj ne sme presegati dvokratnika maksimalnega števila zlatih 

priznanj (65) – 130. V primeru, da pride do delitve točk pri tekmovalcih na zadnjem 
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mestu za podelitev srebrnih priznanj in število prejemnikov srebrnega priznanja iz 

prejšnjega odstavka presega 130 tekmovalcev, lahko Komisija ZOTKS za kemijo 

odloči, da prag, potreben za dosego srebrnega priznanja, zviša. 

 Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo zlata priznanja. Število 

podeljenih zlatih priznanj je odvisno od števila udeležencev šolskega tekmovanja v 

posamezni tekmovalni skupini, pri določanju števila le-teh se upošteva 25. člen 

Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj. 

 

Spremenjen in posodobljen učni načrt za kemijo v osnovni šoli iz leta 2011 zahteva, da se 

tradicionalni transmisijski model poučevanja v čim večji meri nadomesti z aktivnimi metodami 

dela s poudarkom na eksperimentalno-raziskovalnem pristopu, projektnem učnem delu, delu z 

modeli … (Žakelj, Borstner, 2012, str. 56), zato so se posledično tem spremembam prilagodile 

tudi naloge v tekmovalnih testih. Vse več je nalog, ki preverjajo znanje na višjih taksonomskih 

stopnjah. Razumevanje zgradbe in lastnosti snovi preverjajo z uporabo submikroskopskih 

shem. Pogoste so naloge, ki zahtevajo branje grafov in preglednic ter uporabo teh podatkov za 

rešitev naloge. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Raziskovalni problem 

Namen diplomskega dela je analiza rezultatov, ki so jih dosegli učenci 8. razreda osnovne šole 

na 49. državnem tekmovanju iz kemije za Preglovo priznanje v letu 2015. Glede na to, da so 

udeleženci državnega tekmovanja učenci, ki imajo največ znanja iz kemije, nas je zanimalo, 

katera znanja so osvojili najuspešnejši osmošolci, katere vsebine so slabše osvojene ter kako 

kvaliteto znanja izboljšati. 

 Analiza 806 rešenih tekmovalnih preizkusov naj bi pripomogla ugotoviti: 

 vsebinska področja, ki so jih učenci dobro osvojili, in področja, kjer imajo težave 

oziroma je prisotno napačno razumevanje pojmov, 

 najpogostejše napake pri odgovorih,  

 pri katerih tipih nalog so učenci uspešnejši in pri katerih manj, 

 taksonomsko zastopanost nalog in uspešnost reševanja. 

Na osnovi dobljenih rezultatov so podani predloge za izboljšanje poučevanja. 

 

3.2 Raziskovalne hipoteze 

Skladno s postavljenimi cilji so bile definirane naslednje hipoteze: 

H1 

Učenci imajo največ težav pri reševanju nalog druge in tretje taksonomske stopnje, kjer 

morajo povezovati svoje znanje in ga uporabiti v novih situacijah. 

H2 

Vzrok za napačne odgovore so pogosto površno prebrana navodila in nedosledno upoštevanje 

navodil v opisu nalog. 

H3 

Vzrok za pogoste napačne odgovore je v nerazumevanju nekaterih kemijskih pojmov. 
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3.3 Metode dela 

3.3.1 Potek raziskovalnega dela 

Analizirani so bili vsi rešeni tekmovalni preizkusi znanja z državnega tekmovanja iz kemije v 

letu 2015 za učence 8. razreda. Narejena je bila kvantitativna analiza pravilnih odgovorov ter 

kvantitativna in kvalitativna analiza napačnih odgovorov, ki ji sledi interpretacija rezultatov in 

predlagane rešitve za izboljšanje poučevanja in učenja kemije v osnovni šoli. 

 

3.3.2 Vzorec 

V šolskem letu 2014/2015 se je tekmovanja iz kemije za Preglovo priznanje udeležilo 4316 

osmošolcev iz 436 osnovnih šol v Sloveniji. Visok delež (96,5 %) sodelujočih šol na 

tekmovanju nam daje kvalitetno sliko o znanju kemije naših osnovnošolcev. Na prvi ravni 

tekmovanja, na šolskem tekmovanju, so 1303 učenci osvojili bronasto Preglovo priznanje. 

Najuspešnejši med njimi, ki so osvojili zadosten odstotek točk, so se uvrstili na državno 

tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje. Pisni preizkusi teh 806 učencev so bili naš 

raziskovalni vzorec. Od 806 tekmovalcev jih je 92 osvojilo srebrno, 64 pa zlato Preglovo 

priznanje. 

 

3.3.3 Merski instrument – preizkus znanja 

Preizkus znanja na državnem tekmovanju preverja znanje, ki je v skladu z učnim načrtom za 

naravoslovje in kemijo v osnovni šoli. Preizkus, ki smo ga analizirali, je sestavljen iz 10 nalog 

oz. 33 točkovanih enot. Za pravilni odgovor so učenci lahko prejeli od 0,5 do 2 točki. Skupno 

število možnih točk je 26,5. Ker so udeleženci tekmovanja učno uspešnejši učenci, je v 

preizkusu več nalog II. in III. taksonomske stopnje. Podrobnejša sestava preizkusa je razvidna 

iz mrežnega diagrama (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Mrežni diagram testa. 

 

Legenda: 

Naloga – oznaka vsake naloge, povzeta po tekmovalni poli in rešitvah. 

Točke – maksimalno število točk naloge. 

Področje – področje, ki jo preverja naloga, povzeto po učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli. 

TS – taksonomska stopnja (po Bloomu), in sicer:  

 I – znanje, prepoznava, 

 II – razumevanje, uporaba, 

 III – analiza, sinteza, vrednotenje 

Težavnost – delež tekmovalcev, ki so nalogo pravilno rešili. 

Nal-

oga 

 

Točke 
 

Področje 
 

Pojmi 
 

Vrsta naloge 
 

TS 
 

Težavnost 

 

1 3 
Snovi/Zmesi 

in čiste snovi 

Zmes, čista snov, ločevanje 

zmesi, filtriranje, filtrat, 

precejanje ... 

Računska  

naloga 
II 0,86 

2 2 
Kemija je svet 

snovi 

Kemijski simboli in 

formule, sestava zraka 

Naloga kratkih 

odgovorov 
I 0,95 

3 2 

Atom in 

periodni 

sistem 

elementov 

Zgradba atoma, proton, 

nevtron, 

elektron, izotopi, ioni 

Naloga 

dopolnjevanja 
II 0,83 

4 3 
Kemija je svet 

snovi 

Snovi (čiste snovi, zmesi), 

agregatna stanja snovi na 

submikroskopski ravni, 

elementi in spojine 

Naloga 

povezovanja in 

urejanja 

II 0,82 

5 3 
Kemijske 

reakcije 
Kemijska enačba 

Naloga 

dopolnjevanja 
II 0,82 

6 4,5 
Kemijske 

reakcije 

Kemijska enačba, reaktanti, 

produkti, agregatno stanje, 

kemijski jezik 

Naloga kratkih 

odgovorov, 

zapis 

kemijskih 

enačb 

III 0,39 

7 1 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

Izbrani elementi v 

tehnologijah (agronomija), 

indikator, plin 

Problemska 

naloga 
III 0,25 

8 3 
Kemija je svet 

snovi 

Agregatna stanja, tališče, 

vrelišče 

Branje 

preglednic 
III 0,47 

9 2 
Snovi/ Zmesi 

in čiste snovi 

Zrak, lastnosti plinov, 

gorenje, ogljikov dioksid, 

gostota 

Naloga 

izbirnega tipa 
III 0,52 

10 3 

Povezovanje 

delcev/gradni

kov 

Ionska vez, kovalentna vez, 

gradniki, ioni, molekule, 

električna prevodnost 

Naloga 

dopolnjevanja 
III 0,57 
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3.3.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije smo pridobili 806 rešenih in točkovanih tekmovalnih 

pisnih preizkusov 49. državnega tekmovanja v znanju kemije za osmošolce. Analizirali smo 

vseh deset nalog na tekmovalnem preizkusu znanja. Rešitve nalog so analizirane glede na 

pravilne in napačne odgovore. Podatke smo obdelali v programu Microsoft Office Excel. 

Narejena je kvantitativna in kvalitativna analiza napačnih odgovorov, na osnovi katere so 

definirane težave v razumevanju kemijskih pojmov in predvideni vzroki za le-te. Naloge so 

analizirane tudi glede na učni načrt. Za preizkus znanja je narejen mrežni diagram. 

3.3.4.1 Analiza pravilnih odgovorov 

Za vsako nalogo je ugotovljeno število in odstotek učencev, ki so nalogo v celoti pravilno rešili, 

število in odstotek učencev, ki so del točk pri posamezni nalogi izgubili, ter število in odstotek 

nerešenih nalog. Naloge so analizirane po posameznih vprašanjih, ki jih zastavlja naloga. 

Rezultati so predstavljeni opisno, v preglednici in diagramu. 

3.3.4.2 Analiza napačnih odgovorov 

Napačni odgovori so analizirani kvantitativno in kvalitativno. Podano je število in odstotek 

učencev z napačnimi oziroma pomanjkljivimi odgovori ter število in odstotek najpogostejših 

napačnih odgovorov. Napačni odgovori so pri 4., 5., in 6. nalogi zaradi boljše preglednosti 

razvrščeni v sklope glede na vrsto napake. Kot možmi razlogi za napake in napačno 

razumevanje pojmov so pomanjkljivo znanje in veščine pri tekmovalcih. Rezultati so prikazani 

v opisni obliki, preglednici in diagramu. 

3.3.4.3 Struktura analize nalog 

V analizo vsake naloge so vključene naslednje postavke: 

 vsebinsko področje, testirani pojmi, tip naloge in taksonomska stopnja, 

 besedilo naloge, 

 rešitev naloge in število možnih točk, 

 analiza reševanja z opisom, preglednico in diagramom, ki prikazujejo število in odstotek 

pravilnih, napačnih in nerešenih nalog, 

 analiza napačnih odgovorov z opisom napak in možnih vzrokov za napake ter preglednica 

in diagram, ki prikazujejo število in odstotek posameznih napačnih odgovorov. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

1. NALOGA 

 

Besedilo naloge: 

 

Rešitev: 

 

 

ANALIZA REŠEVANJA 

Za uspešno reševanje so morali učenci poznati lastnosti snovi v opisani zmesi, da so lahko na 

osnovi opisanega postopka ločevanja ugotovili, katera snov se na določeni stopnji ločevanja 

izloči, in zapisali njeno maso. Od 806 tekmovalcev jih je nalogo v celoti pravilno rešilo 656 

(81,4 %), kar pomeni, da so cilji s področja vsebine čistih snovi in zmesi dobro osvojeni. 30 

učencev je imelo dva pravilna odgovora, 53 učencev pa enega od treh. Tudi delež nerešenih 

nalog je majhen (0,4 %). Maso kuhinjske soli je pravilno določilo 700 učencev (86,8 %), maso 

kremenčevega peska 699 učencev (86,7 %) in maso stiropora 685 učencev (85,0 %). 

Preglednica 2: Delež pravilno/napačno izračunane mase snovi v zmesi ter nerešenih nalog. 

Delež Število 

pravilno 

izračunanih 

mas snovi 

Odstotek 

pravilno 

izračunanih 

mas snovi 

Število 

napačno 

izračunanih 

mas snovi 

Odstotek 

napačno 

izračunanih 

mas snovi 

Število 

nerešenih 

nalog 

Odstotek 

nerešenih 

nalog 
Snov v 

zmesi 

Kuhinjska 

sol 
700 86,8 103 12,8 3 0,4 

Kremenčev 

pesek 
699 86,7 105 13,0 2 0,3 

Stiropor 685 84,9 117 14,6 4 0,5 

Skupaj 2084 86,1 325 13,5 9 0,4 

Področje Snovi 

Testirani pojmi Zmes, čista snov, ločevanje zmesi, filtriranje, filtrat, precejanje 

Tip naloge Računska naloga 

Taksonomska stopnja II 
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Graf 1: Uspešnost izračuna mas snovi v zmesi. 

 

ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

150 tekmovalcev (18,6 %) je zapisalo napačne odgovore. Večina napak je posledica dejstva, da 

učenci ne poznajo lastnosti snovi v zmesi, na osnovi katerih jih ločujemo iz zmesi, oziroma 

nimajo praktičnih izkušenj z uporabo metod ločevanja. Del napačnih odgovorov lahko 

pripišemo tudi težavam učencev z razumevanjem prebranega besedila. 58 učencev (7,2 %) ni 

upoštevalo ali razumelo danega podatka, da imamo 8 g zmesi, saj je vsota čistih snovi, ki so jih 

izračunali, presegala to vrednost. 

a) Kuhinjska sol 

103 učenci so zapisali napačno maso kuhinjske soli. Največkrat zapisan napačen odgovor (38,8 

%) je 2,6 g, kar pomeni, da so učenci zamenjali maso kuhinjske soli z maso kremenčevega 

peska in sklepali, da je kuhinjska sol po filtriranju ostala na filtrirnem papirju. Ti učenci niso 

upoštevali dejstva, da je kuhinjska sol topna v vodi in je ostala po filtriranju v filtratu. Pogost 

napačen odgovor (35,9 %) je masa stiropora (0,6 g). Ti učenci so sklepali, da je kuhinjska sol 

netopna in plava na vodi ter jo zato odstranimo s cedilom. Ostali napačni odgovori so manj 

pogosti. 
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Preglednica 3: Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase kuhinjske soli v zmesi. 

Odgovor 
 2,6 g 0,6 g 3,2 g 8,0 g 2,2 g 1,6 g 

Ostalo 

(6 g, 5,4 g, 2,7 g, 

2,5 g, 2 g, 0,8 g) Število in delež 

Število učencev z 

napačnim odgovorom 
40 37 6 4 4 3 9 

Delež učencev z napačnim 

odgovorom [%] 
38,8 35,9 5,7 3,9 3,9 2,9 8,7 

 

 

Graf 2: Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase kuhinjske soli v zmesi. 

 

b) Kremenčev pesek 

Napačnih odgovorov je 105 (13,0 %). Kar 73 učencev je menilo, da bi po filtriranju kremenčev 

pesek ostal v filtratu, iz katerega bi ga dobili po tem, ko bi voda izhlapela. Ti učenci so napačno 

predpostavili, da je kremenčev pesek topen v vodi. Količine kremenčevega peska in stiropora 

je zamenjalo 11 učencev, saj so zapisali, da je kremenčevega peska 0,6 g. Ostali napačni 

odgovori so manj pogosti. 

Preglednica 4: Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase kremenčevega peska v zmesi. 

Odgovor 
 4,8  

g 

0,6  

g 

2,4 

g 

1,6 

g 

2,2 

g 

Ostalo (4,2 g, 2,8 

g, 2,5 g, 2 g, 1,1 

g, 1 g, 0,54 g) Število in delež 

Število učencev z napačnim odgovorom 73 11 7 3 3 8 

Delež učencev z napačnim odgovorom 

[%] 
69,5 10,5 6,7 2,9 2,9 7,6 

38,8

35,9

5,7

3,9
3,9 2,9

8,7

Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase kuhinjske 
soli v zmesi

2,8 g 0,6 g 3,2 g 8,0 g 2,2 g 1,6 g ostalo
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Graf 3: Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase kremenčevega peska v zmesi. 

 

c) Stiropor 

Pri tej snovi so učenci navedli največ napačnih (117 ali 14,5 %) in raznolikih odgovorov. Dobra 

polovica od teh je zamenjala stiropor in kremenčev pesek. Niso upoštevali dveh lastnosti 

stiropora, in sicer da je netopen v vodi ter da na njej plava in ga lahko iz zmesi poberemo kar s 

cedilom. Šest učencev je mnenja, da se stiropor topi v vodi. Pri tem odgovoru je bilo navedenih 

29 različnih napačnih mas, od vrednosti 0,3 g do 31,6 g. 

 

Preglednica 5: Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase stiropora v zmesi. 

Odgovor 
2,6 g 1,6 g 4,8 g 0,8 g 3,2 g 0 g Ostalo 

Število in delež 

Število učencev z napačnim 

odgovorom 
63 6 6 5 5 3 29 

Delež učencev z napačnim 

odgovorom [%] 
53,8 5,1 5,1 4,3 4,3 2,6 24,8 

  

69,5

10,5

6,7
2,9 2,9

7,6

Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase 
kremenčevega peska v zmesi

4,8 g 0,6 g 2,4 g 1,6 g 2,2 g ostalo
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Graf 4: Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase stiropora v zmesi. 

 

2. NALOGA 

 

Besedilo naloge: 

 

Rešitev: 

 

 

ANALIZA REŠEVANJA 

Naloga je zahtevala poznavanje kemijskih formul plinov, ki sestavljajo zrak. Nalogo je v celoti 

pravilno rešilo 695 učencev (86,6 %), eno napako je imelo 85 (10,5 %), dve napaki 16 (2,0 %) 

ter tri napake 5 učencev (0,6 %), ravno toliko jih je ostalo brez točk. Najbolj uspešni so bili pri 

zapisu formul ogljikovega dioksida in kisika. To sta plina, s katerima se pri pouku najprej 

seznanijo in tudi največkrat omenijo (dihanje, gorenje, fotosinteza). 

53,8

5,1
5,1

4,3
4,3
2,6

24,8

Najpogostejši napačni odgovori pri izračunu mase stiropora v 
zmesi

2,6 g 1,6 g 4,8 g 0,8 g 3,2 g 0 g ostalo

Področje Kemija je svet snovi 

Testirani pojmi Kemijski simboli in formule, sestava zraka 

Tip naloge Naloga kratkih odgovorov 

Taksonomska stopnja I 
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Preglednica 6: Delež pravilno/napačno zapisanih formul ter nerešenih nalog. 

 

 

 

Graf 5: Uspešnost pri zapisovanju kemijskih formul plinov v zraku. 

 

ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

Iz rezultatov je razvidno, da je delež napačnih odgovorov relativno majhen. Med 12 napačnimi 

formulami ogljikovega dioksida najdemo zapise C2O, CO, C2, C in H2O. Štirinajst učencev je 

formulo molekule kisika zapisalo kot O, torej brez ustreznega koeficienta. Več napak je bilo pri 

dušiku in argonu. Medtem ko so imeli učenci pri dušiku težavo z izbiro pravega koeficienta, saj 

je 44 učencev formulo molekule zapisalo kot N, ostali pa Nx in N3, so imeli pri argonu težave 

tudi z zapisom ustreznega simbola. Trideset učencev je zapisalo Ar2 oziroma Ar3. Ostalih 22 pa 

je, kljub ponujenim zapisom formul, izbralo druge simbole in formulo argona zapisalo kot H2, 

C, Ne, He, H, Cl2, Kr2, K2O.  
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Delež 
 

Število 

pravilno 

zapisanih 

formul 

Odstotek 

pravilno 

zapisanih 

formul  

 

Število 

napačno 

zapisanih 

formul 

Odstotek 

napačno 

zapisanih 

formul 

Število 

nerešenih 

nalog 

Odstotek 

nerešenih 

nalog 
 

Formula 

O2 788 97,8 14 1,7 4 0,5 

CO2 793 98,4 12 1,5 1 0,1 

Ar 745 92,4 52 6,5 9 1,1 

N2 750 93,1 52 6,5 4 0,5 

Skupaj 3076 95,5 130 4,0 18 0,5 
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Preglednica 7: Napake pri zapisu kemijskih formul plinov v zraku. 

Delež 

 
Število napačno 

zapisanih 

koeficientov 

Odstotek 

napačno 

zapisanih 

koeficientov 

Število napačno 

uporabljenih 

simbolov 

Odstotek 

napačno 

uporabljenih 

simbolov 
Formula 

O2 14 100 0 0 

CO2 4 33,3 8 66,7 

Ar 30 57,7 22 42,3 

N2 52 100 0 0 

 

 

Graf 6: Napake pri zapisu formul plinov v zraku. 

 

3. NALOGA 

 

Besedilo naloge: 
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Testirani pojmi Zgradba atoma, proton, nevtron, elektron, izotopi, ion 

Tip naloge Naloga dopolnjevanja 

Taksonomska stopnja II 
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Rešitev: 

 
 

ANALIZA REŠEVANJA 

Nalogo je v celoti pravilno rešilo 394 učencev (48,9 %), tri pravilne odgovore je imelo 306 

učencev (38,0 %), dva pravilna 90 učencev (11,2 %) in en pravilen odgovor 16 učencev (2,0 

%). Poznavanje osnovnih delcev v atomu je osnova za razumevanje vrste vsebin in ga je 

potrebno utrditi pred obravnavo ostalih vsebin. 

Preglednica 8: Delež pravilno/napačno izbranih pojmov ter nerešenih nalog pri 3. nalogi. 

 

 

 

Graf 7: Število in odstotek pravilnih in napačnih odgovorov ter nerešenih nalog pri 3. nalogi. 

 

Delež 

Število 

pravilno 

izbranih 

pojmov 

Odstotek 

pravilno 

izbranih 

pojmov  

Število 

napačno 

izbranih 

pojmov 

Odstotek 

napačno 

izbranih 

pojmov 

Število 

nerešenih 

nalog 

Odstotek 

nerešeni 

nalog Naloga 

3.1 787 97,6 18 2,2 1 0,1 

3.2 465 57,7 340 42,2 1 0,1 

3.3 730 90,6 75 9,3 1 0,1 

3.4 708 87,8 97 12,0 1 0,1 

Skupaj 2690 83,4 530 16,4 4 0,1 

0

20

40

60

80

100

3.1 3.2 3.3 3.4

97,6

57,7

90,6 87,8

2,2

42,2

9,3 12

0,1 0,1 0,1 0,1

O
d

st
o

te
k 

u
če

n
ce

v

Naloga

Število in odstotek pravilnih in napačnih odgovorov ter 
nerešenih nalog

Pravilno Napačno Nerešeno



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Blatnik Melita; diplomsko delo 
 

– 35 – 

 

ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

 

Naloga 3.1 

Od vseh tekmovalcev jih le 19 ne ve, da so delci, ki dajejo jedru pozitiven naboj, protoni. Pet 

učencev ne razlikuje med protonom in kationom.  

Preglednica 9: Število in delež napačnih odgovorov pri nalogi 3.1. 

Delež Število učencev Odstotek učencev 

Napačen odgovor 

Elektroni 11 61,1 

Kationi 5 27,8 

Nevtroni 1 5,6 

Ioni 1 5,6 

Skupaj 18 100,0 

 

 

Graf 8: Napačni odgovori v odstotkih pri nalogi 3.1. 

 

Naloga 3.2 

Precej več napačnih odgovorov je pri vprašanju, ki zahteva število delcev v jedru atoma, ki določajo 

atomsko število elementa. Kar 340 učencev (42,2 %) je izbralo napačen odgovor. Polovica teh 

učencev je zapisala, da so to nevtroni. Ti učenci vedo, da so nevtroni v jedru, ne poznajo pa pomena 

atomskega števila. Sledi odgovor elektroni (26,5 %). Tu je za napako lahko razlog tudi površno 

branje, kajti elektroni res določajo atomsko število, niso pa v jedru. Popolno nepoznavanje zgradbe 

atoma in pojma atomsko število imajo učenci (10,6 %), ki so navedli, da so ti delci v jedru atomi. 

Učenci (9,1 %), ki so navedli odgovor protoni in nevtroni, vedo, da so ti delci v jedru, ne poznajo 

pa pomena atomskega števila. Možna razlaga za slabše reševanje te naloge je tudi ta, da učenci pri 

pouku pogosteje uporabljajo izraz vrstno število kot atomsko število. 

61,1
27,8

5,6 5,6

Napačni odgovori v odstotkih

elektroni kationi nevtroni ioni
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Preglednica 10: Število in delež napačnih odgovorov pri nalogi 3.2. 

Delež Število posameznih 

napačnih odgovorov 

Odstotek posameznih 

napačnih odgovorov Napačen odgovor 

Nevtroni 171 50,3 

Elektroni 90 26,5 

Atomi 36 10,6 

Nevtroni in protoni 31 9,1 

Protoni in elektroni 10 2,9 

Ioni 2 0,6 

Skupaj 340 100,0 
 

 

Graf 9: Napačni odgovori v odstotkih pri nalogi 3.2. 

Naloga 3.3 

Naloga preverja poznavanje zgradbe snovi na osnovi kemijske vezi med delci. Nalogo je 

napačno rešilo 9,4 % učencev. Polovica teh učencev je zapisala, da so to molekule, ker v kristalu 

kalijevega klorida niso prepoznali ionske snovi, 37,3 % učencev pa je izbralo odgovor atomi. 

Ostali učenci so izbrali odgovora elektroni in nevtroni. Formula NaCl ni bila med ponujenimi, 

a jo je en učenec vseeno zapisal. 

Preglednica 11: Število in delež napačnih odgovorov pri nalogi 3.3. 

Delež Število posameznih 

napačnih odgovorov 

Odstotek posameznih 

napačnih odgovorov Napačen odgovor 

Molekule 40 53,3 

Atomi 28 37,3 

Elektroni 4 5,3 

Nevtroni 2 2,7 

NaCl 1 1,3 

Skupaj 75 100,0 

50,3

26,5

10,6

9,1

2,9 0,6

Napačni odgovori v odstotkih

nevtroni elektroni atomi nevtroni in protoni protoni in elektroni ioni
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Graf 10: Napačni odgovori v odstotkih pri nalogi 3.3. 

 

Naloga 3.4 

Pojma izotop ne pozna 12,0 % tekmovalcev. Od tega jih je 69,1 % zapisalo, da se izotopi 

razlikujejo v številu elektronov, 10,3 % pa meni, da v številu protonov. Ti učenci ne vedo, da 

so izotopi atomi istega elementa, ki imajo enako atomsko število in zato enako število protonov 

in elektronov. Imajo pa različno masno število in se zato razlikujejo v številu nevtronov. Ostale 

odgovore je izbralo manjše število učencev. 

Preglednica 12: Število in delež napačnih odgovorov pri nalogi 3.4 

Delež Število posameznih 

napačnih odgovorov 

Odstotek posameznih 

napačnih odgovorov Napačen odgovor 

Elektroni 67 69,1 

Protoni 10 10,3 

Atomi 5 5,2 

Molekule 4 4,1 

Ioni 4 4,1 

Elektroni, protoni 3 3,1 

Nevtroni, elektroni, protoni 2 2,1 

Nevtroni 2 2,1 

Skupaj 97 100,0 

53,337,3

5,3 2,7 1,3

Napačni odgovori v odstotkih

molekule atomi elektroni nevtroni NaCl
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Graf 11: Napačni odgovori v odstotkih pri nalogi 3.4. 

 

4. NALOGA 

 

Besedilo naloge: 

 

Rešitev: 
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Področje Kemija je svet snovi 

Testirani pojmi Snovi (čiste snovi, zmesi), agregatna stanja snovi na 

submikroskopski ravni elementi in spojine 

Tip naloge Naloga povezovanja in urejanja 

Taksonomska stopnja II 
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ANALIZA REŠEVANJA 

Učenci so morali na osnovi shem snovi, ki so predstavljale delce v snovi na submikroskopski 

ravni, izbrati shemo, ki ponazarja opisano zgradbo oziroma agregatno stanje. Naloga je bila 

dobro rešena, saj so učenci v povprečju osvojili 2,5 točke od treh možnih. Vse točke je osvojilo 

321 učencev (39,8 %), 261 (32,4 %) jih je izgubilo pol točke, 134 (16,6 %) učencev pa je 

izgubilo eno točko. Manjši delež učencev (11,3 %) je izgubil več kot eno točko. Nalogo so 

reševali vsi učenci, štirje učenci (0,5 %) niso dobili nobene točke. Najbolj uspešni so bili pri 

določitvi sheme za zmes elementa in spojine (96,8 %) in sheme elementa v trdnem stanju (96,6 

%), najmanj pa pri shemi porazdelitve zgradbe elementa (53,5 %). 

Preglednica 13: Uspešnost izbire sheme snovi pri 4. nalogi. 

 

 

 

Graf 12: Uspešnost izbire sheme snovi pri 4. nalogi. 
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Število 

pravilno 

izbranih 

shem 

Odstotek 

pravilno 

izbranih 

shem 

 

Število 

napačno 

izbranih 

shem 

Odstotek 

napačno 

izbranih 

shem 

Število  

nerešenih  

nalog 

Odstotek  

nerešenih  

nalog Shema 

Zmes plinov 652 80,9 153 19,0 1 0,1 

Trden element 779 96,6 27 3,3 0 0,0 

Element 432 53,5 374 46,4 0 0,0 

Zmes elementov 664 82,4 142 17,6 0 0,0 

Spojina 672 83,4 134 16,6 0 0,0 

Zmes elementa  

in spojine 
780 96,8 26 3,2 0 0,0 

Skupaj 3979 82,2 856 17,7 1 0,02 
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ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

a) Shema ponazarja zmes plinov 

Učenci so morali prepoznati zmes in razporeditev delcev, značilno za plinasto stanje. Napačno 

shemo je izbralo 153 učencev (19,0 %). Med napačnimi odgovori so največkrat (30,7 %) poleg 

pravilne sheme B, izbrali še shemo Č, ki predstavlja spojino v plinastem stanju. Pogosta je tudi 

izbira zgolj sheme Č (21,6 %). Ti učenci vedo, kakšna je razporeditev delcev v plinu, ne 

razlikujejo pa med zmesjo in spojino. Po pogostosti izbire sledi shema C, ki sicer predstavlja 

zmes, vendar v tekočem stanju. Razlog, da so nekateri učenci izbrali sheme A, B, Č in E, je 

najbrž v površnem branju, saj vse naštete sheme ponazarjajo porazdelitev delcev v plinu, niso 

pa vse zmesi. Učenci, ki so izbrali shemo B in C, razumejo, kaj je zmes, ne razlikujejo pa 

porazdelitve delcev v plinastem in tekočem stanju.  

Preglednica 14: Število in odstotek napačnih odgovorov pri nalogi 4. a. 

Napačni  

odgovori 

Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

Kombinacija 

pravilnega in 

napačnih 

odgovorov: 

B, Č 

 

 

A, B, Č, E 

 

B, C 

 

B, D 

A, B, C, Č 

A, B 

 

 

75 

 

 

47 

 
 
 

16 

 

6 

 

3 

2 

1 

 

49,0 

 

 

30,7 

 

 

10, 4 

 

3,9 

 

2,0 

1,3 

0,6 

 

Učenci so izbrali pravilno in napačno shemo.  

 
 

Obe predstavljata plin, a je shema Č spojina, 

torej kemijsko čista snov. 
 
 

Vse sheme so plini, toda A, Č in E so čiste snovi. 
 

 

Shema C predstavlja tekočo zmes. 
 
 

Učenci so zapisali tudi sheme, ki predstavljajo 

trden ali plinast element oziroma spojino. 

Č 33 21,6 Shema predstavlja spojino v plinastem stanju. 

C 26 17,0 Shema predstavlja tekočo zmes. 

E 7 4,6 Shema predstavlja element v plinastem stanju. 

A 7 4,6 Shema predstavlja plinast element. 

Ostalo:  

Č in E 

 D  

A in E 

 

 

5 

 

 

3,3 

 

Skupaj 153 100,0  
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Graf 13: Napačni odgovori v odstotkih pri izbiri sheme zmesi plinov. 

 

b) Shema ponazarja trden element 

Večina učencev je prepoznala pravilno shemo, le 27 učencev (3,3 %) je odgovorilo napačno. 

Sedem učencev je izbralo shemi A in Č, ki ne ustrezata, ker predstavljata porazdelitev delcev v 

plinu, shema Č pa tudi ne predstavlja porazdelitve delcev v elementu, ampak v spojini. Pri 

napačnih izbirah prevladuje nepoznavanje razporeditve delcev v trdnem stanju, sledi 

nepoznavanje porazdelitve delcev v elementu. Med napačnimi odgovori je šest učencev, ki sicer 

poznajo porazdelitev delcev v elementu, ne pa v agregatnem stanju. 

 

Graf 14: Napačni odgovori v odstotkih pri izbiri sheme trdnega elementa. 

 

49,00%

21,60%

17%

4,60%
4,60% 3,30%

Napačni odgovori v odstotkih

Kombinacija pravilne in napačne sheme Č C E A ostalo

25,90%

25,90%

22,20%

18,50%

2%

Napačni odgovori v odstotkih

kombinacija pravilne in napačnih shem A, Č A, E A ostalo



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Blatnik Melita; diplomsko delo 
 

– 42 – 

 

c) Shema ponazarja element 

Za pravilen odgovor so morali učenci poznati le zgradbo elementa, saj agregatno stanje ni bilo 

opredeljeno. Kljub temu so učenci v tem delu naloge naredili največ napak, saj jih je 374 (46,4 

%) odgovorilo napačno, od tega 359 (96,0 %) pomanjkljivo. V odgovoru so morali učenci 

navesti več shem. Kljub natančnim navodilom, naj zapišejo črke shem ter da lahko črke shem 

uporabijo pri reševanju vseh delov naloge, je 239 učencev (66,6 %) zapisalo le eno od pravilnih 

shem. Manjši delež napak predstavljajo napačne izbire spojine in zmesi.  

Preglednica 15: Napačni in pomanjkljivi odgovori pri nalogi 4. c. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

Nepopolni odgovori: 
 

A 

E 

A, E 

A, D 

D 

E, D 

359 
 

157 

76 

73 

45 

6 

2 

96,0 
 

42,0 

20,4 

19,5 

12,0 

1,6 

0,5 

Učenci so izbrali pravilno, a 

nepopolno.  

Kombinacija pravilnih 

in napačnih odgovorov: 
 

A, Č, D, E 

A, Č, E 

A, B, D 

A, B, D 

Č, E 

 

15 

 

4,0 

Učenci so poleg shem elementov 

izbrali tudi spojino oziroma zmesi. 

Skupaj 374 100,0  

 

 

Graf 15: Napačni in nepopolni odgovori v odstotkih pri izbiri sheme elementa. 

42,00%
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č) Shema ponazarja zmes elementov. 

Glede na slabše rešeno prejšnjo nalogo, kjer so morali učenci iz sheme prepoznati element, so 

bili pri shemi zmesi elementov bolj uspešni. Napačno shemo je izbralo 142 učencev (17,6 %). 

Potrebno je bilo poznati zmes, ne pa tudi agregatno stanje. Razlog za napake je izključno 

nepoznavanje delcev v elementu, spojini in zmesi. Učenci so najpogosteje napačno izbrali 

shemo, ki je predstavljala spojino (16,9 %), shemo, ki je predstavljala dvoatomne molekule 

elementa (16,2 %), in shemo elementa v trdnem stanju (13,4 %). Vse skupaj je sheme, ki 

predstavljajo čisto snov (element), izbralo 54 učencev (38,0 %). Vsi ti učenci ne razlikujejo 

med zmesjo in kemijsko čisto snovjo. 36 učencev (25,4 %) je poleg pravilne sheme izbralo še 

napačne.  

Preglednica 16: Napačni odgovori pri nalogi 4. č. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

Kombinacija pravilnega 

in napačnih odgovorov: 

B, C 

B, Č 

B, C, Č 

A, B 

B, E 

A, B, E 

 

36 

 

20 

9 

4 

1 

1 

1 

 

25,4 

  

 

Učenci so poleg sheme B izbrali 

še sheme elementov, spojine ali 

zmesi elementa in spojine. 

 

Č 

 

24 

 

16,9 

Učenci so izbrali shemo, ki 

predstavlja spojino. 

 

E 

 

23 

 

16,2 

Shema predstavlja molekule 

elementa. 

 

D 

 

19 

 

13,4 

Shema predstavlja čisto snov – 

element. 

 

C 

 

17 

 

12,0 

Shema predstavlja zmes elementa 

in spojine. 

 

A 

 

12 

 

8,5 

Shema predstavlja čisto snov – 

element. 

 

Ostalo: 

A, D 

A, D, E 

C, Č 

 

 

11 

 

7,6 

Učenci so izbrali sheme elementov 

oziroma kombinacijo sheme 

spojine ter sheme zmesi elementa 

in spojine. 

Skupaj 142 100,0  
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Graf 16: Napačni odgovori v odstotkih pri izbiri zmesi elementov. 

 

d) Shema ponazarja spojino 

Napačno shemo je izbralo 134 učencev (16,6 %). Kombinacija pravilnega in napačnega 

odgovora se ponovi 81-krat (60,4 %). Učenci ne razlikujejo shem za ponazoritev zmesi in shem 

za ponazoritev spojin, prav tako ne razlikujejo med shemama za elemente in spojine.  

 

Preglednica 17: Napačni odgovori pri nalogi 4. d. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

Kombinacija pravilnega 

in napačnih odgovorov: 

 

Č, E 

Č, C 

Č, B, C 

Č, B 

Č, C, E 

 

81 

 

37 

28 

8 

5 

3 

 

60,4 

 
 

Učenci so poleg sheme Č izbrali 

še sheme elementov, zmesi 

elementov ali zmesi elementa in 

spojine. 

 

E 

 

19 

 

14,2 

Učenci so izbrali shemo, ki 

predstavlja element. 

 

C 

 

16 

 

11,9 

Shema predstavlja zmes elementa 

in spojine. 

 

B 

 

15 

 

11,3 

Shema predstavlja zmes 

elementov. 

 

B, C 

 

 

3 

 

2,2 

Učenci so izbrali sheme elementov 

oziroma kombinacijo sheme 

spojine in sheme zmesi elementa 

in spojine. 

Skupaj 134 100,0  
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Graf 17: Napačni odgovori v odstotkih pri izbiri sheme spojine. 

 

e) Shema ponazarja zmes elementa in spojine 

Učenci so bili uspešni pri izbiri sheme zmesi elementa in spojine, saj je bilo le 26 napačnih 

odgovorov (3,2 %). Osem učencev (30,8 %) je izbralo kombinacijo pravilne in napačne sheme, 

med popolnoma napačnimi odgovori pa so največkrat (34,6 %) izbrali shemo Č, ki predstavlja 

porazdelitev delcev v spojini, in shemo B (19,2 %), ki predstavlja porazdelitev delcev v zmesi 

elementov, izbirali so tudi obe shemi (15,4 %). 

 

Graf 18: Napačni odgovori v odstotkih pri izbiri sheme zmesi elementa in spojine. 
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5. NALOGA 

 

 

 

Besedilo naloge: 

 

Rešitev: 

 

ANALIZA REŠEVANJA 

Od 806 tekmovalcev je 5. nalogo v celoti pravilno rešilo 471 učencev (58,4 %), dve enačbi je 

pravilno uredilo 246 učencev (30,52 %), eno enačbo pa 80 učencev (9,93 %). Devet učencev 

(1,1 %) naloge ni reševalo. Najuspešnejši so bili pri urejanju prve kemijske enačbe (naloga 5.1), 

saj jo je pravilno uredilo 778 učencev (96,5 %). Sledi druga kemijska enačba (naloga 5.2), kjer 

je bilo 665 pravilnih odgovorov (82,51 %). Največ težav je učencem povzročala tretja enačba 

(naloga 5.3). Tu je bilo 544 pravilno urejenih enačb (67,49 %). 

 

Preglednica 18: Pravilno/napačno urejene oziroma nerešene kemijske enačbe. 

 

Delež 

 

Število 

pravilno 

rešenih 

kemijskih 

enačb 

Odstotek 

pravilno 

rešenih 

kemijskih 

enačb 

Število 

napačno 

rešenih 

kemijskih 

enačb 

Odstotek 

napačno 

rešenih 

kemijskih 

enačb 

Število 

nerešenih 

kemijskih 

enačb 

Odstotek 

nerešenih 

kemijskih 

enačb Naloga 

 

5.1 778 96,5 27 3,4 1 0,1 

5.2 665 82,5 124 15,4 17 2,1 

5.3 544 67,5 242 30,0 20 2,5 

Skupaj 1987 82,2 393 16,3 38 1,6 

  

 

 

 

Področje Kemijske reakcije 

Testirani pojmi Kemijska enačba 

Tip naloge Dopolnjevanje 

Taksonomska stopnja II  
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Graf 19: Uspešnost pri urejanju kemijskih enačb. 

 

ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

Napačno je urejenih 393 (16,25 %) kemijskih enačb, najpogostejše so napake pri tretji enačbi. 

Pojavljata se dve vrsti napačnih odgovorov. Največkrat učenci napačno zapišejo koeficient pred 

formulo, ker imajo težave pri razlikovanju pomena koeficienta pred formulo in koeficienta v 

formuli spojine ali elementa. Nekateri učenci zapišejo tudi koeficient 1. 

Druga napaka, ki se pojavlja pri urejanju enačb, je, da učenci pišejo mnogokratnike 

koeficientov. Pri prvi enačbi je to skoraj polovica napačnih odgovorov, precej pogosta pa je 

tudi pri drugih dveh. 

Preglednica 19: Analiza napačnih odgovorov. 

Delež 
Napačni odgovori 

Število napačnih 

odgovorov 

Odstotek napačnih 

odgovorov [%] Naloga 

5.1 Napačno zapisan koeficient 14 51,85 

 
Zapisani mnogokratniki pravilnih 

koeficientov 
13 48,15 

5.2 Napačno zapisan koeficient 88 70,97 

 
Zapisani mnogokratniki pravilnih 

koeficientov 
36 29,03 

5.3 Napačno zapisan koeficient 146 60,33 

 
Zapisani mnogokratniki pravilnih 

koeficientov 
96 39,67 
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Graf 20: Napake pri urejanju kemijskih enačb. 
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ANALIZA REŠEVANJA 

Učenci so morali s pomočjo opisov kemijskih reakcij zapisati urejeno kemijsko enačbo z 

agregatnimi stanji reaktantov in produktov. Naloga spada med zahtevnejše in slabše rešene. 

Samo 70 učencev (8,7 %) je nalogo v celoti pravilno rešilo. 33 učencev (4,1 %) je enačbe 

pravilno zapisalo in uredilo, naredili pa so napako pri enem od agregatnih stanj. 241 učencev 

(30,0 %) pa ni pravilno uredilo niti ene izmed enačb. Med tekmovalci ni bilo nikogar, ki bi 

nalogo v celoti pustil nerešeno. Najbolj uspešni so bili pri zapisu oksidacije aluminija, kjer sta 

vse točke dosegla 402 učenca (49,9 %). Po uspešnosti reševanja sledi kemijska enačba za 

razkroj magnezijevega karbonata, kjer je vse točke osvojilo 340 učencev (42,2 %), najmanj 

uspešni so bili pri reakciji obarjanja, ki jo je pravilno zapisal in uredil 101 učenec (12,5 %).  

Preglednica 20: Uspešnost zapisa kemijskih enačb pri 6. nalogi. 

 

Delež 

 

Število 

pravilno 

zapisanih 

kemijskih 

enačb 

Odstotek 

pravilno 

rešenih 

kemijskih 

enačb 

Število 

napačno ali 

nepopolno 

zapisanih 

kemijskih 

enačb 

Odstotek 

napačno ali 

nepopolno 

zapisanih 

kemijskih 

enačb 

Število 

nerešenih 

nalog 

Odstotek 

nerešenih 

nalog Naloga 

 

6.1 340 42,2 439 54,5 27 3,3 

6.2 402 49,9 401 49,8 3 0,3 

6.3 101 12,5 687 85,2 18 2,3 

Skupaj 843 34,9 1527 63,3 48 2,0 

 

 

Graf 21: Uspešnost zapisa kemijske enačbe pri 6. nalogi. 
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ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

Učenci so morali za opisane kemijske reakcije zapisati urejene kemijske enačbe in označiti 

agregatna stanja reaktantov in produktov. Naloga je zahtevala poznavanje kemijskega jezika – 

zapisa formul reaktantov in produktov, urejanja kemijskih enačb ter poznavanje agregatnih 

stanj posameznih snovi in oznak za le-te. Napake so razdeljene v dva sklopa. V prvem je 

vključena pravilnost zapisa reaktantov in produktov ter urejenost kemijske enačbe, za kar je 

učenec lahko dobil eno točko. V drugem sklopu pa zapis agregatnih stanj reaktantov in 

produktov v pravilno zapisani in urejeni enačbi, kar je prineslo pol točke. Skupaj torej 1,5 točke 

za vsako enačbo. 

 

Naloga 6.1 

Enačbo za razkroj magnezijevega karbonata je v celoti napačno zapisalo 407 učencev (50,5 %), 

32 (4,0 %) pa jih je v pravilno zapisani enačbi napačno označilo agregatno stanje. Naloge ni 

rešilo 27 učencev (3,3 %). Največkrat so napačno zapisali (preglednica 21) reaktant magnezijev 

karbonat – 241 (59,2 %), 161 učencev (39,6 %) je napačno zapisalo produkta magnezijev oksid 

in ogljikov dioksid. Pet učencev (1,2 %) je reaktante in produkte zapisalo pravilno, a so enačbo 

napačno uredili.  
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Preglednica 21: Analiza napačnih odgovorov pri nalogi 6.1. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

Napačen zapis reaktanta: 

MgCO3 + O2 

Mg 

MgCa 

MgC 

Mg(OH)2 

Mg(CO3)2 

MgCr2 

MgCaCO3 

 

Ostalo: MgCO2, MgCl, 

CaCO3, MgCHO, Mg4C2, 

MgK, MgNO4, MgO3, 

Mg(HCO3)2, MgCO, 

MgHCl, Mg + O2 … 

241 

82 

21 

21 

20 

16 

11 

10 

8 

 

 

 

52 

59,2 

 

 

 

 

Učenci so kot reaktant napisali tudi 

kisik, prav tako ne poznajo 

molekulske formule magnezijevega 

karbonata. 

 

Napačen zapis produkta: 

Mg + CO2 

Mg + CO3 

Mg + C + O2 

MgCO3(l) 

MgC + O2 

Mg + C 

MgO + CO3 

Ostalo: MgCO2, MgO2,  

Mg + CO, CaO + CO2, 

Mg2O + C2O4 … 

 

161 

65 

37 

14 

11 

7 

6 

6 

 

15 

 

39,6 

 

 

 

 

 

 

Učenci ne vedo, katera produkta 

nastaneta, največkrat ne napišejo 

magnezijevega oksida.  

 

Napačno urejena enačba 

 

5 

 

1,2 

Čeprav je enačba že urejena, so 

učenci zapisovali koeficiente pred 

reaktante in produkte. 

Skupaj 407 100,0  

Napake pri oznaki 

agregatnih stanj: 

 

Napačno označena  

MgO(g), MgO(l), 

MgCO3(aq) 

 

Manjka oznaka agregatnih 

stanj 

 

 

32 

 

 

22 

 

 

10 

 

100,0 

 

 

 

 

Ne poznajo agregatnih stanj ionsko 

zgrajenih snovi. 

 

 

Površno preberejo navodila in 

pozabijo označiti agregatna stanja. 
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Graf 22: Napačno zapisane ali urejene kemijske enačbe pri nalogi 6.1. 

 

Naloga 6.2 

Kemijsko enačbo za oksidacijo aluminija je napačno zapisalo 352 učencev (43,7 %), samo 

napačen ali pomanjkljiv zapis agregatnih stanj pa je zapisalo 49 učencev (6,1 %) (preglednica 

22). Trije učenci (0,3 %) naloge niso rešili. Največkrat je v enačbi zapisana napačna formula 

produkta zaradi napačno določenih koeficientov ob simbolih. Tako napako je naredilo 243 

učencev (69,0 % vseh napak pri tej nalogi). 46 učencev je pravilno zapisalo formule reaktantov 

in produktov, vendar enačbe niso uredili. Po številu ponovitev napak sledijo napačno urejene 

enačbe in napačno zapisani reaktanti. Število napačno izbranih kemijskih simbolov je pri tej 

nalogi zanemarljivo.  

  

59,20%

39,60%

1,20%

Napačno zapisane ali urejene kemijske enačbe

Napačen zapis reaktanta Napačen zapis produkta Napačno urejena enačba
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Preglednica 22: Analiza napačnih odgovorov v nalogi 6.2. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

Napačen zapis 

produkta: 

 

AlO 

AlO2 

AlO3 

Al2O4 

Al2O 

Ostalo: Al4O2, Al3O2, 

Al(OH)2, ni zapisanega 

produkta 

 

243 

 

139 

67 

15 

9 

7 

 

6 

 

69,0 

 

 

 

 

Učenci so v formuli napačno 

zapisali koeficiente ob simbolih, 

zapisali formulo hidroksida 

namesto oksida, oz. niso zapisali 

produkta. 

 

 

Napačen zapis 

reaktantov:  

 

Al2 

Al + CO2 

O 

Al + O2 + H2O 

Ostalo: Al4, Al + N,  

Al + C 

 

 

36 

 

15 

7 

5 

3 

6 

 

 

 

10,2 

 

 

 

 

 

Učenci so v formulah napačno 

zapisali koeficiente ob simbolih ali 

izbrali napačen kemijski simbol za 

zapis formule. 

Neurejena enačba 46 13,0 

Kemijska enačba ima pravilno 

zapisane reaktante in produkte, ni 

pa urejena. 

Napačno urejena 

enačba 
27 7,8 

Učenci so zapisovali napačne 

koeficiente pred formule 

reaktantov in produktov. 

Skupaj  352 100,0  

 

Napake pri oznaki 

agregatnih stanj: 

 

Napačno označena  

O2(s), Al2O3(g) 

 

Manjka oznaka 

agregatnih stanj 

 

 

 

49 

 
 

8 
 
 

 

41 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 
 

Ne poznajo agregatnih stanj, 

kisiku pripišejo trdno stanje. 

 
 

Površno preberejo navodila in 

pozabijo označiti agregatna stanja. 
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Graf 23: Napačno zapisane ali urejene kemijske enačbe pri nalogi 6.2. 

 

Naloga 6.3 

Zapis kemijske enačbe za reakcijo obarjanja je bil za učence najtežji, saj jih je 612 (75,9 %) 

odgovorilo napačno. 75 učencev (9,3 %) pri pravilno urejeni enačbi ni zapisalo agregatnih stanj 

ali pa so zapisali napačne oznake, 18 učencev (2,2 %) naloge ni reševalo. Največ težav je 

učencem povzročal pravilen zapis formul kalijevega nitrata in kalijevega jodida (preglednica 

23), čeprav sta bili formuli svinčevega jodida in svinčevega nitrata že zapisani v navodilu 

naloge. Kljub temu so štirje učenci formulo svinčevega jodida napačno prepisali. Po pogostosti 

ponavljanja sledijo napake pri urejanju enačb in oznaki agregatnih stanj. 

  

69,00%

10,20%

13,00%

7,80%

Napačno zapisane ali urejene kemijske enačbe

Napačen zapis produkta Napačen zapis reaktantov Neurejena enačba Napačno urejena enačba
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Preglednica 23: Analiza napačnih odgovorov pri nalogi 6.3 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

Napačen zapis 

produkta KNO3: 

K(NO3)2 

K + NO3 

K + O2 + N2 

K2O + NO2 

K2N2O6 

K2(NO3)2 

NK3 + O2 

KNO2 

K2O + N2 

K2NO3 

Ostalo: K3N + H2O, 

K4NO3, Ca(NO3)2, 

NH3, KOH, KNa, K2 

+ N2O6 ... 

 

Kot produkt 

zapisan le PbI2 

 

350 

137 

38 

35 

26 

22 

20 

16 

16 

13 

10 

 

17 

 

 

97 

 

57,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,9 

 

 

 

 

 

Učenci so v formulah napačno zapisali 

koeficiente ob simbolih in napačno zapisali 

formule produktov. Reaktantov namreč 

niso razstavili na ione, saj ne razumejo, da 

pride v vodni raztopini do reakcije med ioni. 

 

 

 

 

 

Učenci so zapisali le produkt, ki je bil 

zapisan v nalogi, čeprav je zapisano, da je 

to eden izmed produktov. 

Napačen zapis 

reaktanta KI: 

KI2 

CaI2 

KI(OH)2 

Ostalo: K2I, ClI, 

KaI, KIOH, K2I2 

 

87 

38 

31 

12 
 

6 

 

14,2 

 

 

 

Učenci so v formulah napačno zapisali 

koeficiente ob simbolih ali izbrali napačen 

kemijski simbol za zapis formule. 

Neurejena enačba 52 8,5 
Kemijska enačba ima pravilno zapisane 

formule reaktantov in produktov, ni pa urejena. 

Napačno urejena 

enačba 
26 4,2 

Učenci so zapisovali napačne koeficiente 

pred formulami reaktantov in produktov. 

Štirikrat pa so zapisali večkratnike v 

pravilno urejeni enačbi. 

Skupaj 612 100,0  

Napake pri oznaki 

agregatnih stanj: 

Napačno označena  

KNO3(s) 

Ostalo: KNO3(l), 

KNO3(g), 

PbI2(aq), 

Pb(NO3)2(l) 

Manjka oznaka 

agregatnih stanj 

 

75 

63 
53 

 

10 

 

 

12 

 

100,0 

84,0 

 

 

 

 

 

16,0 

 

 

Ne poznajo agregatnih stanj. Ne prepoznajo 

reakcije obarjanja, in da je oborina snov v 

trdnem stanju. 

 

 

 

Površno preberejo navodila in pozabijo 

označiti agregatna stanja. 
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Graf 24: Napačno zapisane ali urejene kemijske enačbe pri nalogi 6.3. 

7. NALOGA 

 

Besedilo naloge: 

 
 

Rešitev: 

 

 

ANALIZA REŠEVANJA 

Za uspešno reševanje te naloge so morali učenci sklepati na podlagi danih podatkov, kar je bilo 

za veliko tekmovalcev prezahtevno. Naloga je bila med vsemi najslabše rešena, saj je plin, ki 

nastaja, prepoznalo le 199 učencev (24,7 %), 510 (63,3 %) jih je zapisalo napačen odgovor, 97 

učencev (12,0 %) pa naloge ni rešilo.  

Preglednica 24: Uspešnost reševanja 7. naloge. 

Število 

pravilnih 

odgovorov 

Odstotek 

pravilnih 

odgovorov 

Število 

napačnih 

odgovorov 

Odstotek 

napačnih 

odgovorov 

Število 

nerešenih 

nalog 

Odstotek 

nerešenih 

nalog 

199 24,7 510 63,3 97 12,0 

57,20%
15,90%

14,20%

8,50% 4,20%

Napačno zapisana ali urejena kemijska enačba

Napačen zapis produkta KNO3 Kot produkt zapisan le PbI2 Napačen zapis reaktanta KI

Neurejena enačba Napačno urejena enačba

Področje Elementi v periodnem sistemu 

Testirani pojmi Izbrani elementi in njihove spojine (agronomija), indikator, plin 

Tip naloge Problemska naloga 

Taksonomska stopnja III 
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ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

Napačni odgovori so razdeljeni v skupine glede na: (1) napačno izbrano snov, ki je neustrezen 

plin; (2) napačno izbrano snov, ki je v trdnem agregatnem stanju. Velik delež učencev je 

upošteval, da je nastala snov plin, vendar so zapisali napačnega. Ostali pa niso upoštevali 

podatka, da je pri kemijski reakciji nastal plin in so kot rešitev zapisali elemente kovin in 

nekovin v trdnem in tekočem agregatnem stanju ter spojine, ki ne ustrezajo opisanim lastnostim 

nastale snovi (preglednica 25). 

Preglednica 25: Analiza napačnih odgovorov pri 7. nalogi. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

Napačno izbrani plini: 

dušik 

klor 

dušikov oksid 

ogljikov dioksid 

žveplov dioksid 

metan 

fluor 

kisik 

vodik 

argon 

ostali plini (etan, butan, neon, 

ksenon, ogljikov oksid, vodikov 

sulfid) 

395 

140 

90 

38 

18 

18 

18 

18 

16 

15 

10 

 

13 

77,5 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so zapisali 

napačen plin 

Kovine: 

kalij 

natrij 

ostale kovine (astat, cezij, svinec, 

magnezij, barij, baker) 

29 

15 

6 

8 

 

5,7 

 

 

 

Učenci so zapisali 

trdno snov. 

Nekovine: 

žveplo 

jod 

fosfor 

brom 

66 

38 

12 

11 

5 

12,9 

 

 

 

Učenci so zapisali 

trdno oz. tekočo snov. 

Ostalo: 

Ionske spojine (KNO3, NaCO3, 

CaCO3, NaNO3, svinčev nitrid, 

modra galica) 

Dušikove spojine (kloridi, jodidi, 

sulfidi) 

BN, NHO3, OH, CO3, N2OH2 

20 

6 

 

7 

 

7 

 

3,9 
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Napačno izbrana plinasta snov 

Od 510 napačnih odgovorov jih je 395 (77,5 %) zapisalo napačno snov, vendar so upoštevali, 

da je snov plin (graf 25). Učenci niso znali povezati danih podatkov, da plin vsebuje dušik, da 

je ostrega vonja in je baza. Ravno tako so slabo uporabili znanje, ki ga imajo o posameznih 

plinih. Kljub danemu podatku, da ima plin oster vonj, so največkrat napačno zapisali, da je to 

dušik, čeprav plin poznajo kot sestavino zraka in vedo, da je brez vonja. Podobno velja tudi za 

izbor ogljikovega dioksida, kisika in argona. Oster vonj so upoštevali učenci, ki so kot rešitev 

zapisali klor, fluor, žveplov dioksid. Podatka, da je plin obarval lakmus modro, niso uporabili. 

Pri tej nalogi je opaziti tudi površno branje navodil. Kljub temu da naloga zahteva ime plina, je 

veliko učencev zapisalo kemijsko formulo plina. 

 

Graf 25: Napačno izbrana plinasta snov pri 7. nalogi. 

 

Napačno izbrano agregatno stanje in snov 

V 115 napačnih odgovorih (22,5 %) so učenci zapisali napačno snov, ki je v trdnem agregatnem 

stanju (graf 26). Učenci površno berejo in pri tem spregledajo pomembne podatke ter slabo 

povezujejo in uporabijo svoje znanje. Učenci verjetno poznajo lastnosti alkalijskih in zemeljsko 

alkalijskih kovin, predvsem njihove reaktivnosti, a so kljub temu natrij, kalij in magnezij 

navedli kot možen odgovor za nastali plin. 

35,4

22,8
9,6

4,8

4,6

4,6
4,6

4,1
3,7 2,5 3,3

Napačno izbrana plinsta snov v odstotkih

Dušik Klor
Dušikovi oksidi Fluor
Ogljikov dioksid Žveplov dioksid
Metan Kisik
Vodik Argon
Ostalo (etan,  butan,  ksenon, neon )
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Graf 26: Napačno izbrano agregatno stanje in snov. 

 

8. NALOGA 

 

Besedilo naloge: 

 

 

Rešitev: 

 
 

ANALIZA REŠEVANJA 

Učenci so morali na osnovi danih podatkov temperatur tališč in vrelišč kovin določiti 

temperaturna območja za zahtevana agregatna stanja posameznih elementov. Imeli so težave pri 

branju in upoštevanju podatkov iz dane preglednice. Nalogo je v celoti pravilno rešilo 250 

učencev (31,0 %), eno točko je izgubilo 117 učencev (14,5 %), 147 učencev (18,2 %) je izgubilo 

dve točki od treh možnih. Kar 292 učencev (36,2 %) ni doseglo nobene točke, od tega jih 8 (1,0 

%) ni rešilo nobene naloge (preglednica 26). 

25,2

57,4

17,4

Napačno izbrano agregatno stanje in snov

Kovina Nekovine Ostalo

Področje Kemija je svet snovi 

Testirani pojmi Agregatno stanje, tališče, vrelišče 

Tip naloge Branje preglednic 

Taksonomska stopnja III 
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Preglednica 26: Uspešnost reševanja 8. naloge. 

 

 

 

Graf 27: Uspešnost reševanja 8. naloge. 

 

ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

Številni napačni odgovori kažejo na težave pri uporabi znanja in slabo branje ali celo 

neupoštevanje podatkov v preglednici. 

Naloga 8.1 

Temperaturno območje, v katerem so vse tri kovine v trdnem agregatnem stanju, je pravilno 

razbralo 389 učencev (48,3 %), kar 405 učencev (40,2 %) je zapisalo napačen odgovor, 12 

učencev (1,5 %) pa ni podalo odgovora (preglednica 27). Ti učenci ne razumejo, kaj se dogaja 

s snovjo pri temperaturi tališča, oziroma ne znajo uporabiti podatkov, zapisanih v preglednici. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

8.1 8.2 8.3

48,30%
42,30%

49,80%50,20%
56,60%

48,60%

1,50% 1,10% 1,60%

Uspešnost izbire temperaturnega območja za posamezna 
agregatna stanja 

Pravilno Napačno Nerešeno

Naloga 

Število 

pravilno 

določenih 

temperaturnih 

območij 

Odstotek 

pravilno 

določenih 

temperaturnih 

območij 

 

Število 

napačno 

določenih 

temperaturnih 

območij 

Odstotek 

napačno 

določenih 

temperaturnih 

območij 

Število  

nerešenih  

nalog 

Odstotek 

nerešenih  

nalog 

8.1 389 48,3 405 50,2 12 1,5 

8.2 341 42,3 456 56,6 9 1,1 

8.3 401 49,8 392 48,6 13 1,6 

Skupaj 1131 46,7 1253 51,8 34 1,4 
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Preglednica 27: Analiza napačnih odgovorov pri nalogi 8.1. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

 

1084 °C 

 

105 

 

25,9 

Učenci niso zapisali temperaturnega 

območja in niso upoštevali 

temperatur pod 1085 °C. 

Poljubna temperatura 

(sobna temp., 1000 °C, 

800 °C) 

 

88 

 

21,7 

Niso upoštevali temperatur tališč, 

zapisanih v preglednici. 

1085 °C  63 15,6 Pri tej temperaturi je baker že talina. 

0°C–1085 °C 35 8.6 
Pri temperaturi 1085 °C je baker 

talina. 

 

1908 °C–2561 °C 

 

20 

 

4,9 

Zapisali vrednost nad najvišjo 

temperaturo tališča in najnižjo 

temperaturo vrelišča kovine v 

preglednici. 

1085 °C, 1538 °C, 1907 °C  19 4,7 
Prepisali vse temperature tališč iz 

preglednice. 

 

1085 °C–1907 °C 

 

14 

 

3,5 

Temperaturno območje napačno 

omejili z najnižjo in najvišjo 

temperaturo tališča kovin v 

preglednici. 

 

1085 °C–2562 °C 

 

11 

 

2,7 

Temperaturno območje napačno 

omejili z najnižjo temperaturo 

tališča in najnižjo temperaturo 

vrelišča kovin v preglednici. 

Do 1907 °C 11 2,7 Baker in železo sta talini. 

Pri temperaturi tališča TT 10 2,5 

Pri zapisu učenec ne upošteva 

podatkov v preglednici, trditev ne 

drži. 

1907 °C–2562 °C 7 1,7 

Temperaturno območje so napačno 

omejili z najvišjo temperaturo 

tališča in najnižjo temperaturo 

vrelišča kovin v preglednici. 

Nad 1907 °C 5 1,2 
Nad to temperaturo kovine niso v 

trdnem stanju. 

Ostalo: 

1086 °C–2561 °C 

1538 °C 

1906 °C 

1085 °C–2671 °C 

v vrelišču 

 

 

17 

 

 

4,2 

 

Pri omenjenih temperaturah in 

temperaturnih območjih so nekatere 

kovine že v tekočem oziroma v 

plinastem stanju. 

Skupaj 405 100,0  
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Graf 28: Napačni odgovori pri nalogi 8.1. 

 

Naloga 8.2 

Za učence je bilo še zahtevnejše določiti temperaturno območje, v katerem so vse tri kovine v 

tekočem agregatnem stanju. Pravilni odgovor je zapisalo 341 učencev (42,3 %), 456 učencev 

(56,6 %) je izbralo napačno temperaturno območje, 9 učencev (1,1 %) pa na vprašanje ni 

odgovorilo. 

 

Preglednica 28: Analiza napačnih odgovorov v nalogi 8.2. 

Napačni 

odgovori 

Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

 

1907 °C–2561°C 

 

96 

 

21,1 

Učenci niso upoštevali temperature do vrelišča 

bakra, do 2562 °C. 

 

1907 °C 

 

86 

 

18,9 

Napisali so le temperaturo, pri kateri se vse tri 

kovine utekočinijo, niso pa upoštevali 

temperature, pri kateri se prva kovina upari. 

Poljubna 

temperatura 

(1000 °C, 2000 

°C) 

 

53 

 

11,6 

Niso upoštevali temperatur, zapisanih v 

preglednici. 

 

1085 °C–1907 °C 

 

45 

 

9,9 

Pri 1085 °C sta železo in krom še v trdnem 

stanju. Učenci pa niso upoštevali temperature 

do vrelišča bakra, do 2562 °C. 

25,90%

24,20%
15,60%

8,60%

4,90%

4,70%

3,50%

2,70%

2,70%

7,10%

Napačni odgovori v odstotkih

1084 °C neupoštevanje podatkov v tabeli 1085°C

0°C – 1085 °C 1908 °C – 2561 °C 1085 °C, 1538 °C, 1907 °C

1085 °C – 1907 °C 1085 °C – 2562 °C do 1907 °C

ostalo
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1085 °C–2562 °C 38 8,3 

Pri 1085 °C sta železo in krom še v trdnem 

stanju, izbrali so preširoko temperaturno 

območje. 

 

Nad 1907 °C  

 

32 

 

7,0 

Pravilno so določili temperaturo, pri kateri se 

kovine utekočinijo, niso pa omejili 

temperaturnega območja. 

1085 °C, 1538 °C, 

1907 °C 
27 5,9 Prepisali so temperature tališč vseh treh kovin. 

Pri temperaturi 

tališča TT 
15 3,3 Niso upoštevali podatkov v preglednici. 

Do 1085 °C 14 3,1 
Do zapisane temperature so vse tri kovine v 

trdnem stanju. 

 

2562 °C 

 

10 

 

2,3 

Niso zapisali temperaturnega območja, ampak 

le najnižjo temperaturo vrelišča, ki je v 

preglednici. 

 

1085 °C 

 

9 

 

2,0 

Niso zapisali temperaturnega območja, pač pa 

le najnižjo temperaturo tališča, ki je v 

preglednici. 

 

1085 °C–2862 °C 

 

8 

 

1,8 

Temperaturno območje so omejili z najnižjo 

zapisano temperaturo tališča in najvišjo 

temperaturo vrelišča kovine v preglednici. 

 

1907 °C–2671 °C 

 

7 

 

1,5 

Temperaturno območje so omejili s 

temperaturo tališča in temperaturo vrelišča 

kroma. Baker bi bil že v plinastem stanju. 

 

Do 2561 °C 

 

6 

 

1,3 

Niso upoštevali temperature, pri kateri so vse 

kovine v tekočem stanju in temperature do 

vrelišča bakra, do 2562 °C. 

Ostalo: 

2561 °C 

1907 °C–2862 °C 

1085 °C–2671 °C 

1538 °C–2561 °C 

1908 °C  

2671 °C 

 

 

10 

 

 

2,2 

 

Pri omenjenih temperaturah in temperaturnih 

območjih so nekatere kovine še v trdnem 

oziroma v plinastem stanju. 

Skupaj 456 100,0  
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Graf 29: Napačni odgovori pri nalogi 8.2. 

 

Naloga 8.3 

Pri določanju temperaturnega območja, pri katerem so vse tri kovine v plinastem stanju, so bili 

učenci bolj uspešni. Pravilen odgovor je zapisal 401 učenec (49,8 %), napačen odgovor je imelo 

392 učencev (48,6 %), trinajst učencev (1,6 %) pa ni rešilo naloge. 

 

Preglednica 29: Analiza napačnih odgovorov pri nalogi 8.3. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

2862 °C 108 27,5 

Učenci so zapisali le najvišjo 

temperaturo vrelišča v preglednici, 

ne pa temperaturnega območja nad 

to temperaturo.  

Nad 2671 °C 65 16,5 
Nad zapisano temperaturo je 

železo še vedno v tekočem stanju.  

Poljubna temperatura (2500 

°C, 3000 °C) 
56 14,3 

Niso upoštevali temperatur 

zapisanih v preglednici. 

2562 °C–2862 °C 36 9,2 
Pri 2562 °C sta železo in krom še v 

tekočem stanju.  

Nad 2562 °C 29 7,4 
Nad 2562 °C sta železo in krom še 

v tekočem stanju. 

2562 °C, 2862 °C, 2671 °C 24 6,1 Prepisali so TV vseh treh kovin. 

21,10%

18,90%

14,90%
9,90%

8,30%

7,00%

5,90%

3,10%

2,30%
2,00% 6,80%

Napačni odgovori v odstotkih

1907 °C - 2561°C 1907 °C

neupoštevanje podatkov v tabeli 1085 °C – 1907 °C

1085 °C – 2562 °C nad 1907 °C

1085 °C, 1538 °C, 1907 °C do 1085 °C

2562 °C 1085 °C

ostalo
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2863 °C 

 

16 

 

4,1 

Učenci so zapisali le temperaturo 

nad najvišjo temperaturo vrelišča v 

preglednici, ne pa temperaturnega 

območja nad to temperaturo. 

2671 °C 16 4,1 
Pri tej temperaturi je železo v 

tekočem stanju. 

Pri temperaturi vrelišča TV 15 3,8 
Niso upoštevali podatkov v 

preglednici. 

2562 °C–2671 °C 14 3,6 

V zapisanem temperaturnem 

območju je železo v tekočem 

stanju. 

Nad 2863 °C 9 2,3 
Že pri temperaturi 2863 °C so vse 

tri kovine v plinastem stanju. 

Kovine niso nikoli v 

plinastem stanju 
4 1,0 

Niso upoštevali temperatur, 

zapisanih v preglednici. 

Skupaj 392 100,0  

 

Graf 30: Napačni odgovori pri nalogi 8.3. 
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4,10%
4,10%

3,60% 2,30% 1%

Napačni odgovori v odstotkih
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9. NALOGA 

 

Besedilo naloge: 

 
 

Rešitev: 

 
 

ANALIZA REŠEVANJA 

Za uspešno reševanje naloge so morali učenci poznati proces gorenja, predvsem pa lastnosti 

ogljikovega dioksida, na osnovi česar so sklepali na vrstni red ugašanja svečk v kadički. Ker 

gorenje bolj poglobljeno obravnavamo v okviru naravoslovja od šestega razreda naprej, učenci 

pa imajo izkušnje tudi iz življenja, bi bilo pričakovati večji odstotek pravilno rešenih nalog. 

Vendar je nalogo uspešno rešila le dobra polovica tekmovalcev (52,1 %), dva učenca se nista 

odločila za noben odgovor. Zagotovo bi nalogo pravilno rešilo več učencev, če bi učenci ta 

poskus naredili samostojno ali ga opazovali demonstracijsko. 

Preglednica 30: Uspešnost reševanja v nalogi 9. 

Število 

pravilnih 

odgovorov 

Odstotek 

pravilnih 

odgovorov 

Število 

napačnih 

odgovorov 

Odstotek 

napačnih 

odgovorov 

Število 

nerešenih 

nalog 

Odstotek 

nerešenih 

nalog 

420 52,1 384 47,6 2 0,3 

Področje Elementi v periodnem sistemu 

Testirani pojmi Zrak, lastnosti plinov, gorenje, ogljikov dioksid, gostota 

Tip naloge Naloga izbirnega tipa 

Taksonomska stopnja III 
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Graf 31: Uspešnost reševanja pri nalogi 9. 

 

ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

Od 384 napačnih odgovorov (47,6 %) jih dobra polovice meni, da ima ogljikov dioksid manjšo 

gostoto od zraka in se nabira na vrhu kadičke, zato svečke postopno ugašajo od vrha navzdol. 

Ti učenci so izbrali odgovor C. Učenci, ki so izbrali odgovor Č, ravno tako ne poznajo gostote 

ogljikovega dioksida v primerjavi z zrakom, ne vedo tudi, kakšen je vpliv ogljikovega dioksida 

na gorenje. Razlog za napačen odgovor je lahko, da nekateri učenci ne znajo povezati gostote 

snovi s pojmoma gostejše in redkejše. Najmanjkrat izbran napačen odgovor je odgovor A, kjer 

so učenci zanemarili vpliv dovajanja ogljikovega dioksida na dno posode ter sklepali, da bodo 

vse svečke ugasnile naenkrat, ker je zmanjkalo kisika. Odgovori kažejo na to, da učenci gorenje 

poznajo zelo splošno. 

 

Preglednica 31: Analiza napačnih odgovorov pri nalogi 9. 

Napačni odgovori Število ponovitev Odstotek ponovitev 

A 40 10,4 

C 198 51,6 

Č 146 38,0 
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Graf 32: Odstotek napačnih odgovorov pri nalogi 9. 

 

 

10. NALOGA 

 

 

 

 

Besedilo naloge: 

  

Rešitev: 

 

 

 

 

 

10,4

51,6

38

Napačni odgovori v odstotkih

A C Č

Področje Povezovanje delcev/gradnikov 

Testirani pojmi Ionska vez, kovalentna vez, ioni, molekule, 

električna prevodnost 

Tip naloge Naloga dopolnjevanja 

Taksonomska stopnja III 
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ANALIZA REŠEVANJA 

Za uspešno reševanje so morali učenci poznati tip kemijske vezi v naštetih snoveh. Na osnovi tega 

so določili osnovne delce v snoveh in zapisali njihove formule. Ob upoštevanju zgradbe snovi in 

njihovega agregatnega stanja so morali še zapisati, ali snov prevaja električni tok. Vse tri možne 

točke je doseglo 18 učencev (2,2 %), pol točke je izgubilo 46 učencev (5,7 %). Največ učencev je 

osvojilo dve točki, in sicer 377 (46,8 %). Polovico točk je doseglo 206 učencev (25,5 %), eno točko 

119 (14,8 %) in pol točke 36 učencev (4,5 %). Štirje učenci (0,5 %) niso dosegli nobene točke, od 

tega dva nista reševala naloge. 

Preglednica 32: Uspešnost zapisa formul osnovnih delcev v snoveh. 

Delež Število 

pravilnih 

odgovorov 

Odstotek 

pravilnih 

odgovorov 

Število 

napačnih 

odgovorov 

Odstotek 

napačnih 

odgovorov 

Število 

nerešenih 

odgovorov 

Odstotek 

nerešenih 

odgovorov Snov 

Talina 

svinčevega 

jodida 

21 2,6 767 95,2 18 2,2 

Trden 

natrijev 

bromid 

107 13,3 695 86,2 4 0,5 

Kristali joda 627 77,8 177 22,0 2 0,2 

Skupaj 755 31,2 1639 67,8 24 1 

 

 

Graf 33: Uspešnost zapisa formul osnovnih delcev v snovi pri 10. nalogi. 
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Preglednica 33: Uspešnost ugotavljanja električne prevodnosti snovi. 

Delež Število 

pravilnih 

odgovorov 

Odstotek 

pravilnih 

odgovorov 

Število 

napačnih 

odgovorov 

Odstotek 

napačnih 

odgovorov 

Število 

nerešenih 

odgovorov 

Odstotek 

nerešenih 

odgovorov 
Snov 

Talina 

svinčevega 

jodida 

631 78,3 169 21,0 6 0,7 

Trden 

natrijev 

bromid 

603 74,8 202 25,1 1 0,1 

Kristali joda 748 92,8 58 7,2 0 0 

Skupaj 1982 82,0 429 17,7 7 0,3 
 

 

Graf 34: Uspešnost določanja električne prevodnosti snovi pri 10. nalogi. 

 

ANALIZA NAPAČNIH ODGOVOROV 

a) Talina svinčevega jodida 

Kar 767 učencev (95,2 %) je napisalo napačno formulo delcev v talini svinčevega jodida, 18 

učencev (2,2 %) pa ni rešilo naloge. Kljub ionski vezi v snovi večina učencev (90,7 %) ni 

zapisala ionov, ampak molekulsko formulo. Najpogosteje napisana formula je PbI2, sledi PbI4. 

56 učencev (7,3 %) je zapisalo napačne formule ionov, npr. Pb+, Pb4+, Pb4-, I-. Vzrok za napačne 

odgovore pa je bilo tudi nepoznavanje kemijskih simbolov, saj je 60 učencev (7,8 %) uporabilo 

napačen simbol za svinec (Sn, Zn, Cu, Cs, Ni, Ag, Au …). Lahko bi si pomagali z navodilom 

za 6. nalogo, kjer nastane svinčev jodid in je njegova formula zapisana. Tudi to kaže na 

površnost pri branju in težave pri uporabi zapisanih podatkov. 
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Preglednica 34: Napačni odgovori pri zapisu gradnikov v talini svinčevega jodida. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

PbI2 311 40,5 
Učenci so zapisali formulo svinčevega 

jodida, ne pa formule osnovnih delcev.  

PbI 141 18,4 
Napačna formula in neupoštevanje 

ionske zgradbe. 

PbI4 90 11,7 
Napačna formula in neupoštevanje 

ionske zgradbe. 

Pb, I2 87 11,3 Učenci ne upoštevajo ionske zgradbe. 

Pb4+, I- 44 5,7 
Vedo, da je snov ionska, a so svincu 

zapisali napačen naboj. 

Ioni 15 2,0 
Učenci niso zapisali formul, vedeli pa so, 

da so gradniki ioni. 

ZnI2 11 1,4 
Učenci ne poznajo kemijskega simbola 

za svinec in ne vedo, da so gradniki ioni. 

SnI 10 1,3 
Učenci ne poznajo kemijskega simbola 

za svinec in ne vedo, da so gradniki ioni. 

Pb-, I- 9 1,2 
Vedo, da je snov ionska, a so svincu 

zapisali napačen naboj. 

SnI2, SnI4, CuI, ZnBr2, 

CsI, NiI, ScI3, HgI2, 

AuI, AgI, CnI, PtI, TlI, 

ZrI, ReI2,  

38 5,0 

Uporabili so napačne kemijske simbole 

za svinec in niso upoštevali ionske 

zgradbe. 

PbI3, PbI8,  4 0,5 
Napačna formula in neupoštevanje 

ionske zgradbe. 

Sn4-, I+ 

Pb4-, I- 3 0,4 Napačni simboli oziroma naboji. 

Ostalo: molekule, 

Pb(OH)2 
4 0,5 

Ni formul, ne upoštevajo ionske zgradbe, 

napačni simboli. 

Skupaj 767 100,0  
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Graf 35: Napačni odgovori pri zapisu gradnikov v talini svinčevega jodida. 

 

b) Trden natrijev bromid 

Pri tej nalogi so učenci sicer uspešneje zapisovali osnovne gradnike v snovi, a tudi tu znanje ni 

zadovoljivo, saj je bilo 695 napačnih odgovorov (86,2 %), štirje učenci pa naloge niso rešili. 

Od vseh napačnih odgovorov je le 26 učencev prepoznalo ionsko zgradbo snovi, a so ionom 

pripisali napačne naboje oziroma niso napisali formul ionov; 668 učencev je predvidevalo, da 

je snov molekulsko zgrajena. Napačen kemijski simbol je zapisalo 5 učencev. 
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Preglednica 35: Napačni odgovori pri zapisu gradnikov v trdnem natrijevem bromidu. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

NaBr 308 44,3 

Učenci so zapisali formulo natrijevega 

bromida, ne pa formule osnovnih 

delcev.  

NaBr (s) 203 29,2 

Učenci so zapisali formulo natrijevega 

bromida, ne pa formule osnovnih 

delcev. Označili so še agregatno stanje. 

Na, Br2 79 11,4 
Napačna formula in neupoštevanje 

ionske zgradbe. 

NaBr2 52 7,5 
Učenci ne upoštevajo ionske zgradbe, 

zapišejo napačno formulo. 

Ioni 17 2,4 
Učenci niso zapisali formul, vedeli pa 

so, da so gradniki ioni. 

Na, Br 13 1,9 
Učenci ne prepoznajo, da so gradniki 

ioni. 

Na2+, Br- 

Na-, Br+ 9 1,3 
Vedo, da so gradniki ioni, vendar jim 

zapišejo napačen naboj. 

Na2Br 

 
9 1,3 

Učenci ne upoštevajo ionske zgradbe, 

zapišejo napačno formulo. 

AlBr3, NaB 5 0,7 
Uporabili so napačne kemijske simbole 

in niso upoštevali ionske zgradbe. 

Skupaj 695 100,0  

 

 

Graf 36: Napačni odgovori pri zapisu gradnikov v trdnem natrijevem bromidu. 
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c) Kristali joda 

V kristalih joda je 627 učencev (77,8 %) prepoznalo molekulsko zgradbo, 177 (22,0 %) jih je 

odgovorilo napačno, dva učenca pa nista rešila naloge. Med napačnimi odgovori je bil 

najpogosteje zapisan atom joda ali pa uporabljen napačen koeficient ob simbolu. 

 

Preglednica 36: Napačni odgovori pri zapisu gradnikov v kristalih joda. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

I 122 68,9 
Učenci so zapisali, kot da je gradnik 

atom joda. 

I- 29 16,3 
Učenci so predvidevali, da je to 

ionska snov, gradnik je jodidni anion. 

Atomi 12 6,8 
Zapisali le napačen splošen pojem, 

brez formule. 

I2
- 7 4,0 

Učenci pravilni formuli napačno 

pripišejo naboj. 

I8, I4 7 4,0 
Učenci niso zapisali formul, vedeli pa 

so, da so gradniki ioni. 

Skupaj 177 100,0  

 

 

Graf 37: Napačni odgovori pri zapisu gradnikov v kristalih joda. 
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č) Prevodnost električnega toka 

V tem delu naloge je bilo manj napačnih odgovorov. Učenci bolj poznajo električno prevodnost 

molekulsko zgrajenih snovi, saj je bilo pri ugotavljanju električne prevodnosti joda 58 napačnih 

odgovorov (7,2 %); 169 učencev (21,0 %) napačno meni, da talina svinčevega jodida ne prevaja 

električnega toka, 202 učenca (25,1 %) pa sta napačno odgovorila, da trden natrijev bromid 

prevaja električni tok (glej graf 25). Razlog za napačne odgovore lahko pripišemo temu, da je 

večina učencev obe ionski snovi obravnavala, kot da sta molekulsko grajeni.  

 

Preglednica 37: Napačni odgovori pri določanju prevodnosti električnega toka v snoveh. 

Napačni odgovori 
Število 

ponovitev 

Odstotek 

ponovitev 
Razlaga 

PbI2(l) NE prevaja 

električnega toka 
169 21,0 

Učenci ne upoštevajo prostih 

ionov v talini ionske snovi oziroma 

snov obravnavajo kot molekulsko 

zgrajeno. 

NaBr(s) prevaja 

električni tok 202 25,1 

Ne upoštevajo ali ne poznajo 

lastnosti ionskih snovi v trdnem 

stanju. 

I2 prevaja električni tok 58 7,2 

Ne vedo, da snovi iz nepolarnih 

molekul ne prevajajo električnega 

toka. 

Skupaj 429 53,3  
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Graf 38: Razporeditev učencev po številu doseženih točk. 
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4.1 UGOTOVITVE 

Na grafu 38 je razvidna razporeditev učencev po številu doseženih točk na preizkusu znanja. V 

testu je bilo možnih 26,5 točke, v povprečju pa so učenci dosegli 17,2 točki ali 65,1 %. Vse 

možne točke je dosegla ena učenka. Najnižje število (6,5 točke) so dosegli trije učenci. Graf 

razporeditve učencev po številu doseženih točk je v obliki Gaussove krivulje, ki je pomaknjena 

rahlo v desno. To je pričakovan rezultat, saj se državnega tekmovanja udeležijo le učno 

najuspešnejši učenci. V razpisu tekmovanja so natančno opredeljene vsebine, ki so v 

tekmovalnem preizkusu znanja. Pomembno je, v kolikšni meri so učenci te vsebine osvojili. Na 

uspešnost reševanja vpliva tudi, kako so učenci vešči reševanja različnih tipov in taksonomskih 

stopenj nalog, kakšne so njihove bralne spretnosti ter kako natančni so pri branju in upoštevanju 

navodil, ki jih podaja naloga.  

 

Z analizo testov smo potrdili postavljene hipoteze: 

H1 

Učenci imajo največ težav pri reševanju nalog druge in tretje taksonomske stopnje, kjer morajo 

povezovati svoje znanje in ga uporabiti v novih situacijah. 

Hipoteza je potrjena. Analiza reševanja nalog je pokazala, da so bili učenci bolj uspešni pri 

prvih petih nalogah, ki so bile po zahtevnosti uvrščene v I. taksonomsko stopnjo (znanje), v 

katero je uvrščena 2. naloga, in II. taksonomsko stopnjo (razumevanje, uporaba), v katero so 

uvrščene 1., 3., 4. in 5. naloga. Učenci so te naloge rešili v povprečju s 86,0 % uspešnostjo. 

Naloge so zahtevale poznavanje zgradbe snovi, atoma in metod ločevanja zmesi, zapis pravilne 

formule in urejanje zapisanih kemijskih enačb. 

Več težav so imeli pri nalogah, kjer so morali povezovati znanje in ga uporabiti v novih 

situacijah, zapisati kemijske enačbe, prebrati in uporabiti podatke iz preglednice ter na osnovi 

poznavanja kemijske vezi zapisati formule gradnikov v snovi. Vse te naloge spadajo v III. 

taksonomsko stopnjo (analiza, sinteza, vrednotenje). Najslabše rešena je bila 7. naloga (24,7 

%), kjer so morali učenci prepoznati plin, ki je nastal pri reakciji. Sledita 6. naloga (39,1 %), ki 

je zahtevala zapis kemijskih enačb, ter 8. naloga (46,7 %), kjer so morali učenci s pomočjo 

podatkov iz preglednic določiti temperaturna območja za zahtevana agregatna stanja. Učenci 

pogosto ne znajo povezati znanja in ga uporabiti v novih situacijah. To je najbolj razvidno pri 

reševanju 7. in 10. naloge. Pri 7. nalogi so kot možen nastali plin ostrega vonja navedli pline, 
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ki sestavljajo zrak in za katere vedo, da so brez vonja. Pogost odgovor so bile ionske snovi, 

alkalijske kovine, svinec, baker, magnezij, žveplo, jod, fosfor. Vse navedene snovi so trdne pri 

sobnih pogojih. Večina učencev pozna fizikalne lastnosti navedenih snovi, vendar tega znanja 

niso znali uporabiti. Ravno tako učenci pri 10. nalogi niso uporabili znanja iz poglavja 

Povezovanje delcev ter zapisali formule ionov, čeprav poznajo značilnosti ionske vezi. Učenci 

tudi niso vešči branja preglednic, kar so pokazali odgovori učencev pri 8. nalogi. Udeleženci 

državnega tekmovanja zagotovo poznajo pojma tališče in vrelišče ter spremembe agregatnih 

stanj, ki pri teh temperaturah potekajo. Kljub temu več kot polovica učencev ni znala uporabiti 

podatkov v preglednici in opredeliti temperaturnega območja posameznih agregatnih stanj. 

Številni so pisali odgovore celo brez upoštevanja temperatur, zapisanih v preglednici. Očitno 

imajo učenci premalo izkušenj z reševanjem nalog, ki preverjajo analizo, sintezo in vrednotenje. 

H2 

Vzrok za napačne odgovore so pogosto površno prebrana navodila in nedosledno upoštevanje 

navodil v opisu nalog. 

Hipoteza je potrjena. Analiza odgovorov pri 3., 4. c in 7. nalogi kaže, da so učenci pri branju 

navodil površni. Nenatančno branje, pri nekaterih pa tudi težave pri razumevanju prebranega, 

privede do pomanjkljivih ali celo napačnih odgovorov. Neupoštevanje navodil se kaže v 

odgovorih, kjer pogosto spregledajo, ali je potrebno zapisati ime ali formulo spojine, 

temperaturo ali temperaturno območje sprememb, sheme porazdelitve delcev v elementih ali 

zmeseh elementov in podobno. 

H3 

Vzrok za pogoste napačne odgovore je v nerazumevanju nekaterih kemijskih pojmov. 

Hipoteza je potrjena. Pojmi niso zadostno utrjeni. Kljub uporabi različnih modelov, animacij 

submikroskopskih shem in drugih učnih pripomočkih pri pouku učenci niso popolnoma osvojili 

pojmov element, spojina in zmes. Učenci imajo težave pri razlikovanju pojmov atom, izotop 

ter proton in kation ter pri razumevanju pojma atomsko število. 

Slabo je utrjen kemijski jezik, ki je osnova za znanje kemije. Pogostim napakam pri 2., 6. in 10. 

nalogi so botrovali napačno izbrani kemijski simboli (Pb, Ar …), napačen zapis binarnih spojin 

(KI, Al2O3) oziroma napačen zapis magnezijevega karbonata in kalijevega nitrata.  
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Iz posameznih napak pa lahko sklepamo, da so učitelji pogosto nedosledni in v preveliki vnemi 

iskanja znanja pri učencih tolerirajo različne napake. Nekateri učenci pogosto urejajo kemijske 

enačbe z mnogokratniki koeficientov.  

 

4.2 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO POUČEVANJA IN UČENJA KEMIJE 

Z vrednotenjem znanja učencem sporočamo, kaj naj se naučijo, kako naj se učijo in kako 

kakovostno znanje se od njih pričakuje. Pomembne informacije pa dobi tudi učitelj, ki mora s 

pomočjo znanja in veščin, ki jih osvojijo njegovi učenci, samoovrednotiti svoje poučevanje in 

delo v razredu ter ga stalno izboljševati. Rezultati državnega tekmovanja iz kemije v letu 2015 

kažejo, da je znanje kemije v osmem razredu dobro, ga pa lahko še poglobimo z naslednjimi 

izboljšavami: 

 Pri preverjanju in ocenjevanju znanja povečajmo delež nalog višjih taksonomskih stopenj, 

temu pa prilagodimo tudi način poučevanja. Spodbujajmo kritično mišljenje z vodenim 

pogovorom ob vprašanju: »Zakaj tako misliš?«, s projektnim delom, raziskovalno 

zasnovanim eksperimentalnim delom, reševanjem avtentičnih problemov, ki so za učence 

aktualni, zanimivi in so jim v izziv. Izzivi morajo biti za učence vedno nekoliko nad njihovo 

ravnjo zmožnosti, kar pozitivno vpliva na učenje.  

 Uporabimo različne tipe nalog, ki ne zahtevajo zgolj navajanje dejstev, ampak spodbujajo 

učence k razmišljanju in uporabi znanja (naloge 1, 4, 8, 9, 10). 

 Uporabljajmo več problemsko zasnovanih avtentičnih nalog, ker z njimi lahko ugotavljamo 

napredek v znanju pri posameznem učencu in ne zgolj primerjavo znanja med učenci. 

Smiselni problemi iz življenja igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju relevantnosti učenja, 

poleg tega podpirajo zavzetost za učenje in motivacijo. 

 Utrdimo kemijski jezik in ključne kemijske pojme. S pomočjo submikroskopskih shem, 

animacij in modelov utrdimo razumevanje osnovnih kemijskih zakonitosti. Pri uporabi 

pojmov bodimo dosledni in natančni. Napake, ki jih delajo učenci, popravljamo in jih ne 

opravičujmo, ker je napačno naučene pojme v nadaljevanju izobraževanja težko popraviti. 

 Glede na to, da imajo učenci vse manj praktičnih izkušenj, poskrbimo za čim več 

eksperimentalnega dela, pri katerem spodbujajmo natančno opazovanje in ga zaključimo z 

vrednotenjem dela. Poskrbimo za povezavo makroskopske, simbolne in submikroskopske 

ravni povsod, kjer je to mogoče. 
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 Znanje utrdimo z medpredmetnim povezovanjem in učenjem s konceptom, kajti le tako 

bodo učenci svoje znanje tudi osmislili. 

 Poskrbimo, da učenci dobijo sprotno, realno in kvalitetno povratno informacijo o znanju in 

napredku. Ta naj spodbuja in vodi učence k učenju učenja, k samostojnosti in 

samoiniciativnosti. 

 Pri učencih razvijajmo branje z razumevanjem, kar je prvi pogoj za uspešno učenje in 

reševanje nalog. 

 

Rezultati mednarodnega preverjanja in nacionalnih preverjanj znanja kemije kažejo, da je 

znanje kemije v naših osnovnih šolah dobro predvsem pri razumevanju pojmov, v manjši meri 

pa pri uporabi pridobljenega znanja. To je dober temelj, hkrati pa tudi obveza za nadaljnje delo. 

Vsekakor pa takšno znanje ni dosegljivo od danes do jutri, ampak je rezultat dolgoletnega 

zavzetega, sistematičnega in dobro načrtovanega strokovnega dela številnih naših 

strokovnjakov s področja didaktike in metodologije poučevanja kemije ter učiteljev, ki ta znanja 

strokovno, zavzeto in odgovorno prenašajo v razred. Ali kot je dejal Albert Einstein: »Ne 

pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki 

vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite 

na svoje otroke.« 
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