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POVZETEK 

V prvem delu diplomske naloge povzamemo skupne značilnosti in ugotovitve predmetne komisije za 

fiziko iz letnih poročil Državnega izpitnega centra o nivoju znanja učencev na področju gibanja ob 

koncu osnovnega izobraževanja. Pregledamo naloge s področja gibanja, ki so se pojavile na 

nacionalnem preverjanju znanja iz fizike, za vsa leta, ko se je preverjalo znanje fizike. Osrednji del 

diplomske naloge je analiza reševanja dveh strukturiranih nalog s področja gibanja, ki sta bili del 

nacionalnega preverjanja znanja iz fizike na rednem roku leta 2012. V razrede tipičnih nepravilnih 

odgovorov razvrščamo odgovore nekaj sto učencev in ugotavljamo pogostost pojavljanja določenega 

napačnega načina reševanja naloge oziroma napak, ki jih učenci naredijo tekom reševanja naloge. Iz 

dobljenih rezultatov poskušamo ugotoviti vzroke za napačno reševanje učencev. Ugotovili smo, da so 

učenci bolj uspešni pri risanju grafov kot pa pri reševanju preprostih računskih problemov. 

Nepravilnosti pa se pojavljajo tudi pri risanju grafov. Ena izmed teh je, da je kar petina učencev, ki so 

narisali nepravilen graf, le tega začela risati iz koordinatnega izhodišča, čeprav je naloga zahtevala 

drugače. Več kot tretjina vseh nepravilnih rezultatov pri računanju pospeška je bilo nepravilnih, ker 

so učenci zanemarili ali spregledali, da gre za pojemajoče gibanje in ima v tem primeru pospešek 

negativen predznak. Potrdili smo tudi, da opazen problem učencem predstavljajo enote oziroma 

računanje z enotami.  
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ABSTRACT 

In the first part of the thesis common characteristics and findings of physics' board of examiners, 

which are based on annual reports of National Examinations Centre, about students' level of 

knowledge in the area of kinematics at the end of education in primary school are summed up. Tasks 

connected to kinematics, which were a part of National assessment of knowledge of Physics for the 

years when it was carried out, were examined. The thesis' central theme is the analysis of the pupils' 

solutions of two structural tasks connected to kinematics, which were a part of National assessment 

of knowledge of Physics in 2012. We classify the answers of a few hundred pupils in classes of typical 

incorrect answers and establish the frequency of occurrence of certain incorrect ways of task solving 

or mistakes that pupils make during task solving. We try to establish reasons for pupils' incorrect 

solving from results that we get. We have established that pupils are more successful in drawing 

graphs than in solving simple arithmetic problems.  

Mistakes can nevertheless also be found when pupils are drawing graphs. One of them being that 

one fifth of the pupils, who drew an incorrect graph, started drawing it at the origin of the coordinate 

system, even though the task demanded differently. More than one third of the incorrect results in 

computation of the acceleration were due to disregarded or overlooked deceleration. In this case the 

acceleration should have a negative sign. We have also confirmed that units or computation of units 

cause a noticable problem to pupils. 
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1 Uvod 
Temeljni cilj diplomske naloge je povzeti in interpretirati znanje učencev s področja gibanja na koncu 

osnovnega izobraževanja. Letna poročila kažejo, da so nekateri deli nalog s področja gibanja kar 

dobro reševani, medtem ko so drugi deli nalog tudi zelo slabo reševani.  

V teoretičnem delu diplomske naloge opišemo nacionalno preverjanje znanja, cilje, ki jih želimo 

doseči z nacionalnim preverjanjem znanja  in postopek priprave preizkusov. Osredotočimo se na 

nacionalno preverjanje znanja iz fizike. Opišemo barvna območja, v katera razvrščamo učence po 

dosežku na nacionalnem preverjanju znanja, in tudi naloge, ki so zajete v preizkusu. Povzamemo 

ugotovitve predmetne komisije za fiziko o znanju vsebin s področja gibanja iz vseh petih let, ko se je 

preverjalo znanje iz fizike. 

V praktičnem delu diplomske naloge podrobno analiziramo reševanje dveh strukturiranih nalog s 

področja gibanja, ki sta bili del preizkusa nacionalnega preverjanja znanja iz fizike na rednem roku 

leta 2012. Analiziran podvzorec vsebuje 250 skeniranih rešenih preizkusov, ki so nam jih dali in 

dovolili uporabiti na Državnem izpitnem centru. Nepravilne odgovore razvrstimo v razrede tipičnih 

nepravilnih odgovorov in sklepamo o razlogih, zakaj učenec na določeno vprašanje ne odgovori 

pravilno. Temeljni cilj je dopolniti analize predmetne komisije za fiziko in tako pridobiti še boljši 

vpogled v znanje učencev na vsebinskem področju gibanja ob koncu osnovnega izobraževanja. 

2 Nacionalno preverjanje znanja 

2.1 Kaj je nacionalno preverjanje znanja 

Nacionalno preverjanje znanja je zakonsko opredeljeno z Zakonom o osnovni šoli [5] in Pravilnikom o 

nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli [6]. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje 

pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Preverjanje se izvaja ob istem času 

in enakimi pogoji za vse učence v državi, kar zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri 

izkazovanju znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci 

poznajo iz vsakdanjega šolskega dela [4], [7]. 

Opravljanje NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno in se izvaja na osnovnih šolah v katere so ti 

učenci vključeni. Opravljajo ga tudi prijavljeni učenci priseljenci iz drugih držav, ki so prvič vključeni v 

osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. oziroma 9. razredu, prijavljeni učenci 6. in 9. razreda, ki se 

izobražujejo v prilagojenem programu z nižjim izobraževalnim standardom in prijavljeni odrasli, ki so 

vpisani v program osnovne šole za odrasle v 6. oziroma 9. razredu. 

Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta, ki traja najmanj 45 

minut in največ 90 minut. Enaka določila glede načina in trajanja NPZ veljajo tudi za učence, ki se 

izobražujejo na domu [6]. 

2.2 Kaj se preverja z nacionalnim preverjanjem znanja 

V 6. razredu osnovne šole se preverja znanje iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine na 

narodno mešanih območjih), matematike in tujega jezika. V devetem razredu pa se poleg slovenščine 

in matematike preverja še znanje tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister, pristojen za 
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šolstvo, izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda, tako da v septembru izbere največ 4 predmete in 

določi, iz katerega predmeta se bo kot tretji predmet preverjalo znanje na posamezni šoli. Šola lahko 

sama takoj po končanem uradnem preverjanju znanja izvede tudi preverjanje znanja iz ostalih treh 

tretjih predmetov, če tako želi. Rezultat preverjanja se ne upošteva pri oceni pri pouku niti ne igra 

nobene vloge pri nadaljnjem vpisu na srednjo šolo [4]. 

2.3 Cilji nacionalnega preverjanja znanja 

Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z 

učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev. S pridobitvijo teh 

informacij lahko prispevamo h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju, pomagamo pri 

učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov in pomagamo razvijati sposobnost 

učencev za kritično presojo lastnih dosežkov [4].  

V prvi vrsti je za učence in njihove starše pomembno, da pridobijo dodatne informacije o svojem 

doseženem znanju v nekem obdobju oziroma ob koncu osnovnega izobraževanja. Glavno je, da 

učenci lahko svoje dosežke primerjajo z dosežki vrstnikov po celi državi, saj so za vse pogoji 

preverjanja enaki. Učitelji z dosežki svojih učencev na NPZ pridobijo dodatne informacije o njihovem 

doseganju standardov iz učnih načrtov. Učitelji na podlagi rezultatov lahko kritično ovrednotijo svoje 

poučevanje in svoje kriterije vrednotenja znanja usklajujejo s kriteriji drugih učiteljev. Svoje delo v 

razredu lahko še bolj prilagodijo in posvečajo večjo pozornost odpravljanju ugotovljenih 

pomanjkljivosti v znanju učencev. Šole s strokovno analizo dosežkov svojih učencev in s primerjavo z 

dosežki učencev drugih šol pridobijo informacije, ki jim pomagajo ovrednotiti kakovost svojega dela. 

Dosežki na NPZ so pomembni, ker šola tudi na podlagi teh rezultatov lahko načrtuje nadaljnji razvoj 

šole in oblikuje načrt dodatnega izobraževanja učiteljev ter njihovega dela v strokovnih aktivih. Za 

strokovne institucije dosežki na NPZ služijo tudi kot podlaga za sprejemanje odločitev o razvoju 

izobraževalnega sistema na nacionalni ravni. Tako pridobimo informacijo o doseganju standardov v 

učnih načrtih in z njimi pripomoremo k svetovanju in izobraževanju učiteljev ter razvoju učnih načrtov 

[8], [11]. 

2.4 Postopek sestavljanja preizkusov nacionalnega preverjanja znanja 

Navedene cilje nacionalnega preverjanja znanja je mogoče doseči le s kakovostnimi preizkusi znanja, 

sestavljanje le teh lahko razdelimo v pet osnovnih faz [8]: 

1. Določitev učnih ciljev in učnih vsebin, ki jih bomo preverjali: 

Predhodno določimo katere cilje, standarde in učne vsebine želimo preveriti s preizkusom. Z 

mrežnim diagramom (oziroma specifikacijsko tabelo) določimo, katere cilje preverjamo z 

določeno nalogo, in določimo število nalog za posamezno vsebino. Pri tem upoštevamo njihove 

taksonomske ravni (npr. po Bloomu). Pri vsem tem nujno izhajamo iz učnega načrta, s čimer 

zagotovimo ustrezno vsebinsko veljavnost preizkusa znanja. 

2. Določitev deleža različnih taksonomskih ravni: 

Državna komisija priporoča naslednje deleže taksonomskih ravni: poznavanje 30 %, razumevanje 

in uporaba 35 % in samostojno reševanje novih problemov, interpretacija, vrednotenje 35 % in 

dopušča smiselno odstopanje od teh vrednosti. 
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3. Določitev tipa nalog: 

Tip naloge izberemo na podlagi učnega cilja, ki ga želimo preveriti, saj je za nekatere standarde 

bolj primeren en tip naloge, za druge pa drugi. Izbiramo med nalogami izbirnega tipa, nalogami s 

krajšim odgovorom in strukturiranimi nalogami. 

4. Analiza nalog: 

V tej fazi ugotavljamo težavnost nalog, njihovo diskriminativnost in privlačnost posameznih 

odgovorov pri izbirnem tipu nalog. Te značilnosti sestavljavci lahko presodijo sami na podlagi 

subjektivne presoje, ki ne zadošča. Izvesti je potrebno statistično analizo odgovorov učencev. 

Težavnost naloge ugotavljamo računsko, tako da za vsako nalogo izračunamo deleč učencev, ki je 

nalogo pravilno rešil. Čim višji je delež, tem lažja je naloga. Naloga je z vidika diskriminativnosti 

ustrezna, če jo učenci z višjimi dosežki na splošno bolje rešujejo kot učenci z nižjimi dosežki. 

Analiza nalog je opravljena po koncu preverjanja in rezultati nam potem služijo tudi pri kreiranju 

novih nalog za naslednja preverjanja znanja. 

5. Preverjanje merskih karakteristik preizkusa znanja: 

Dober preizkus znanja mora biti veljaven, zanesljiv, objektiven in občutljiv. Preizkus je vsebinsko 

veljaven, če preverja zgolj učne cilje in standarde, ki so opredeljeni v učnem načrtu pri obveznih 

vsebinah. Zanesljivost preizkusa znanja se kaže v doslednosti izkazanih dosežkov. Če enak 

preizkus čez čas ponovimo na istih osebah, moramo pri zanesljivem preizkusu dobiti enake 

oziroma primerljive rezultate. Zanesljivost lahko povečamo s povečanjem števila nalog, če pa so 

naloge po težavnosti zelo razpršene lahko nekatere težje naloge zamenjamo s srednje težkimi, te 

običajno povečajo zanesljivost. Objektivnost preizkusov določimo tako, da koreliramo število 

točk, ki so jih istim učencem dodelili različni ocenjevalci. To je precej odvisno tudi od tipa nalog. 

Naloge izbirnega tipa imajo praviloma višjo objektivnost kot naloge pri katerih učenec sam 

oblikuje odgovor. Občutljivi preizkusi so tisti, ki vsebujejo različno težke naloge; od tistih, ki jih 

rešijo vsi ali skoraj vsi učenci, do takih, ki jih rešijo le redki posamezniki [8], [9]. 

2.5 Povezava šolskih ocen z rezultati NPZ 

Dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja ni mogoče spremeniti v šolsko oceno. Razlogov za to je 

več. Eden od razlogov je ta, da se nacionalno preverjane znanja opravlja le pisno. Šolske ocene pa so 

rezultat učenčevega izkazanega znanja (poleg pisnega preverjanja) preko ustnega preverjanja, z 

raznimi ročno izdelanimi izdelki in tudi z uspešnostjo pri eksperimentalnem delu. Drugi razlog je 

zagotovo ta, da nacionalno preverjanje znanja pokaže znanja z enim samim preizkusom znanja, 

medtem ko je šolska ocena plod celoletnega učenčevega aktivnega dela pri posameznem šolskem 

predmetu. Eden izmed razlogov je ta, da ne moremo vse snovi preveriti v tako kratkem času z enim 

samim preizkusom. Poleg tega v šolske teste običajno vključimo več nalog, ki preverjajo minimalne 

standarde, medtem ko NPZ vsebuje naloge, ki jih nekaj učencev reši, nekaj pa ne in vključuje naloge 

vseh taksonomskih stopenj. Preizkusi na NPZ so sestavljeni z namenom preveriti v kolikšni meri je 

določen cilj oziroma standard dosežen in v tem primeru govorimo o barvnih območjih, kateri kažejo 

vsebino doseženega in nedoseženega znanja [7], [10]. 
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3 Nacionalno preverjanje znanja iz fizike 
Znanje fizike se je na nacionalnem preverjanju znanja do sedaj preverjalo petkrat; v letih 2007, 2008, 

2012, 2014 in v letu 2016. V tem poglavju opišemo kako je sestavljeno nacionalno preverjanje znanja 

iz fizike, katera vsebinska področja preverja in v kolikšni meri je posamezna vsebina zastopana v 

preizkusu znanja. V nadaljevanju pregledamo letna poročila predmetne komisije za fiziko z vidika 

nalog, ki pokrivajo vsebinsko področje gibanja in poskušamo opredeliti uspešnost učencev pri 

reševanju teh nalog v letih, ko se je preverjalo znanje fizike. 

3.1 Izhodišča in zasnova preizkusa znanja NPZ iz fizike 

NPZ iz fizike se rešuje 60 minut. Test je sestavljen iz 20 nalog, maksimalno število doseženih točk pa 

je 36. 

Vsebinsko naloge pokrivajo fizikalne vsebine naravoslovja v 7. razredu (svetloba, zvok in valovanje) 

ter fizike v 8. in 9. razredu (sile in tlak, delo in energija, gibanje, vesolje, elektrika)1.  

Delež navedenih vsebin v preizkusu je določen v skladu z njihovimi deleži  v učnem načrtu in s 

pomenom, ki ga imajo za splošno izobrazbo [3]: 

• svetloba, zvok in valovanje od 8 do 10 odstotkov, 

• sile in tlak od 22 do 25 odstotkov, 

• delo, energija in toplota okoli 20 odstotkov, 

• gibanje2 okoli 20 odstotkov, 

• vesolje okoli 5 odstotkov, 

• elektrika od 22 do 25 odstotkov točk. 

Po tipih nalog so naloge razvrščene v: 

• naloge izbirnega tipa, 

• naloge kratkih odgovorov (potreben en sam korak do odgovora), 

• naloge s slikovnim odgovorom ter  

• strukturirane naloge (potrebnih več korakov do enega odgovora). 

Prih 10 do 12 nalog je običajno izbirnega tipa z nekaj nalogami s kratkim odgovorom, ki so vredne po 

1 točko. Pri naslednjih 8 do 10 nalogah lahko učenec doseže od 2 do 4 točke, odvisno od števila 

korakov pri reševanju. To so običajno kratke računske naloge, naloge s slikovnim odgovorom in  

strukturirane naloge. 

Naloge so po taksonomskih stopnjah razvrščene v tri ravni: prva stopnja (znanje in poznavanje) okoli 

20 %, druga stopnja (razumevanje in uporaba) okoli 55 % in tretja stopnja (samostojno reševanje 

novih problemov, samostojna interpretacija, analiza, vrednotenje) okoli 25 %. 

                                                           
1
 V letu 2011 so se spremenili učni načrti, posledično se je po letu 2013 spremenila tudi struktura nacionalnega 

preverjanja znanja iz fizike. Ker se glavna vsebina te diplomske naloge nanaša še na čas pred uvedbo novih 
učnih načrtov, bomo uporabljali star režim nacionalnega preverjanja znanja.  
2
 Ker se v tem diplomskem delu ukvarjamo predvsem z gibanjem v NPZ, omenimo, da je po uvedbi novega 

učnega načrta tudi razporeditev vsebin nekoliko drugačna, delež odstotnih točk se je za področje gibanja 
nekoliko zmanjšal, s prejšnjih povprečno 7 točk v preizkusu na povprečno 6 točk v preizkusu. 
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Predmetna komisija za fiziko meni, da sta razumevanje in uporaba znanja na konkretnih primerih 

ključnega pomena, zato je delež nalog te taksonomske stopnje največji [3]. 

3.2 Kako predstavimo dosežke učencev 

Učencem je poleg informacije o njihovih doseženih točkah na nacionalnem preverjanju znanja 

ponujen tudi vpogled v dodatne informacije in ugotovitve predmetne komisije in sodelavcev RIC-a, ki 

opravi analizo rezultatov NPZ in svoje ugotovitve podrobno zapiše v Letno poročilo nacionalnega 

preverjanja znanja. Pri pripravah opisov dosežkov učencev se zgledujejo po mednarodnih raziskavah 

znanja, kot so PISA, TIMSS in PIRLS.  

Grafična predstavitev dosežkov pri NPZ-ju je izdelana tako, da dosežke vseh učencev razvrstimo od 

najnižjega do najvišjega in z višino stolpca prikažemo število učencev z danim dosežkom. Dosežki so 

predstavljeni v odstotnih točkah, s piko pa je označen povprečni slovenski dosežek. S posebno barvo 

na vsaki grafični predstavitvi označimo štiri območja [3]: 

Zeleno območje: To območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje 

četrtine dosežkov in vključuje 10 odstotkov učencev. 

Rumeno območje: To območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo med 

polovicama dosežkov in prav tako vključuje 10 odstotkov učencev. 

Rdeče območje: To območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje 

četrtine dosežkov in vključuje 10 odstotkov učencev. 

Modro območje: To območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini 

dosežkov in vključuje 10 odstotkov učencev, ki so dosegli najboljše rezultate pri NPZ-ju. 

Za vsako navedeno območje se določi naloge, ki so jih učenci reševali uspešno. To pomeni, da je dano 

nalogo rešilo vsaj 65 % učencev z dosežki v danem območju. Ker se znanje razume kot naraščajoče, 

sklepamo, da učenci z višjimi dosežki rešujejo uspešno tudi naloge iz nižjih območij. Na primer učenci 

v rumenem območju uspešno rešujejo naloge iz rumenega območja kot tudi naloge iz zelenega 

območja. Podobno velja za ostala barvna območja. Če  ima učenec dosežek med dvema območjema, 

lahko rečemo, da z verjetnostjo več kot 65 % izkazuje znanje, ki je uvrščeno v spodnje območje, in z 

verjetnostjo manj kot 65 % izkazuje znanje, uvrščeno v zgornje območje. Omenjajo se tudi tako 

imenovane naloge nad modrim območjem. To so naloge, ki jih niti učenci, ki sodijo v modro območje, 

ne rešujejo uspešno [3], [13].    

3.3 Analiza in opis dosežkov nalog s področja gibanja 

V tem poglavju povzamemo analize NPZ-jev, ki so predstavljene v letnih poročilih predmetnih komisij. 

Osredotočimo se na  ugotovitve, ki zadevajo vsebinsko področje gibanja. Celotno poglavje torej 

temelji na letnih poročilih predmetne komisije za fiziko [3], navodilih za vrednotenje [1] in preizkusih 

iz fizike za vsa leta, ko se je preverjalo znanje iz fizike (2007, 2008, 2012, 2014 in 2016) [2]. 

3.3.1 Nacionalno preverjanje znanja iz fizike leta 2007 

V šolskem letu 2006/2007 je nacionalno preverjanje znanja iz fizike v rednem roku opravljalo 4548 

učencev. Povprečno število doseženih točk je 16,8 od 36, kar je 46,6 %. Največ točk je doseglo osem 

učencev (35 točk), najmanj pa en učenec, ki je dosegel 1 točko. Porazdelitev učencev po dosežkih pri 

fiziki v rednem roku 2007 prikazuje slika 1. 
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Slika 1: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2007 [3]. 

S področja gibanja so bile v preizkus vključene tri naloge; 9., 16., in 17. (slike 2, 3 in 4). Poglejmo 

specifikacijsko tabelo za te tri naloge s področja gibanja (Tabela 1). Tabela 1 vključuje tudi indeks 

težavnosti naloge (IT) in indeks diskriminativnosti (ID). Minimalni cilji so pisani navadno, temeljni pa 

krepko. 

Tabela 1: Specifikacijska tabela za naloge s področja gibanja iz NPZ za fiziko, redni rok 2007 [1], [3]. 

naloga točke cilj 
Učenec: 

taks. 
raven 

barvno 
območje 

IT ID 

9 1 Pozna zvezo med vsoto zunanjih sil, maso in 
pospeškom FR=ma. 

II rumeno 0,71 0,26 

16.1 1 Grafično prikaže odvisnost hitrosti od časa in 
odvisnost poti od časa in graf razloži. Iz 
narisanega grafa zna odčitati neznane 
vrednosti. 

II zeleno 0,79 0,32 

16.2 1 Grafično prikaže odvisnost hitrosti od časa in 
odvisnost poti od časa in graf razloži. Iz 
narisanega grafa zna odčitati neznane 
vrednosti. 

II modro 0,36 0,35 

17.1 1 Loči med enakomernim in neenakomernim 
gibanjem. Med naštetimi primeri izbere 
enakomerno oziroma neenakomerno 
gibanje. 

I zeleno 0,75 0,41 

17.2 1 Loči med enakomernim in neenakomernim 
gibanjem. Med naštetimi primeri izbere 
enakomerno oziroma neenakomerno 
gibanje. Iz narisanega grafa zna odčitati 
neznane vrednosti. 

I zeleno 0,76 0,32 

17.3 1 Zna izračunati pot, če je �� = 0: � =
�

�
�	�, 

� = �̅	. 

II modro 0,21 0,58 

17.4 1 II modro 0,19 0,57 
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Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, znajo brati podatke 

s preprostih grafov v(t) ali s(t) ali preprostejše podatke z bolj zapletenih grafov (del naloge 16.1 in 

17.2) in ločijo enakomerno in enakomerno pospešeno gibanje z grafa v(t) (del naloge 17.1). 

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo med polovicama dosežkov, znajo uporabiti II. 

Newtonov zakon na preprostem primeru (naloga 9). 

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki so v zgornji desetini dosežkov, razumejo graf s(t) za 

enakomerno gibanje in iz grafa preberejo podatke, s katerimi določijo iskano količino, ki je ne morejo 

prebrati neposredno z grafa (del naloge 16.2) in preberejo podatke za izbrani odsek z grafa v(t) in 

izračunajo povprečno hitrost pri enakomerno pospešenem/pojemajočem gibanju (del naloge 17.3) 

ter s povprečno hitrostjo za izbrani odsek grafa v(t) izračunajo pot pri enakomerno 

pospešenem/pojemajočem gibanju, če je začetna/končna hitrost enaka nič (del naloge 17.4).  

 

Slika 2: Besedilo 9. naloge na NPZ iz fizike v rednem roku 2007 [2]. 
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Slika 3: Besedilo 16. naloge na NPZ iz fizike v rednem roku 
2007 [2]. 

 
Slika 4: Besedilo 17. naloge na NPZ iz fizike v rednem roku 
2007 [2]. 

 

3.3.2 Nacionalno preverjane znanja iz fizike leta 2008 

V šolskem letu 2007/2008 je nacionalno preverjanje znanja iz fizike v rednem roku opravljalo 4993 

učencev. Povprečno število doseženih točk je 15,8 od 36, kar je 43,8 %. Največ točk sta dosegla dva 

učenca (36 točk), najmanj pa en učenec, ki je dosegel 1 točko. Porazdelitev učencev po dosežkih pri 

fiziki v rednem roku 2008 prikazuje slika 5 . 

 

Slika 5: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2008 [3]. 
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S področja gibanja sta bili v preizkus vključeni dve nalogi; 16. in 17. (sliki 6 in 7). Poglejmo 

specifikacijsko tabelo za ti dve nalogi (Tabela 2). Tabela 2 vključuje tudi indeks težavnosti naloge (IT) 

in indeks diskriminativnosti (ID). Minimalni cilji so pisani navadno, temeljni pa krepko. 

Tabela 2: Specifikacijska tabela za naloge s področja gibanja iz NPZ za fiziko, redni rok 2008 [1], [3]. 

naloga točke cilj 
Učenec: 

taks. 
raven 

barvno 
območje 

IT ID 

16.1 1 Loči enakomerno in neenakomerno 
gibanje. 

I zeleno 0,88 0,26 

16.2 1 Loči enakomerno in neenakomerno 
gibanje. 

I zeleno 0,84 0,22 

16.3 1 Zna izračunati pot, če je �� = 0: 

� =
�

�
�	�, � = �̅	. 

II modro 0,45 0,23 

17.1 1 Iz narisanega grafa zna odčitati 
neznane vrednosti. Grafično prikaže 
odvisnost hitrosti od časa in 
odvisnost poti od časa in graf razloži. 

II zeleno 0,89 0,23 

17.2 1 Iz narisanega grafa zna odčitati 
neznane vrednosti. Zna izračunati 
hitrost. 

II modro 0,36 0,55 

17.3 1 Iz narisanega grafa zna odčitati 
neznane vrednosti. Zna izračunati 
hitrost. 

II modro 0,28 0,48 

17.4 1 Zna uporabiti zapis � = �/	. III modro 0,38 0,43 

 

Učenci, ki po skupnem dosežku spadajo v zeleno območje, ločijo enakomerno in pospešeno gibanje z 

grafa v(t) (del naloge 16.1 in 16.2) in znajo brati podatke s preprostih grafov v(t) ali s(t) (del naloge 

17.1). 

Učenci, ki po skupnem dosežku spadajo v modro območje, v celoti rešijo naloge iz gibanja in ob tem 

pokažejo dobro razumevanje grafov v(t) in s(t) (naloga 16 in 17), znajo z grafa v(t) izračunati pot (del 

naloge 16.3), znajo z grafa s(t) izračunati hitrost (del naloge 17.2 in 17.3) in znajo graf s(t) podaljšati v 

območje zunaj narisanega in na tem delu prebrati iskani podatek (del naloge 17.4). 
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Slika 6: Besedilo 16. naloge na NPZ iz fizike v rednem roku 
2008 [2]. 

Slika 7: Besedilo 17. naloge na NPZ iz fizike v rednem roku 
2008 [2]. 

 

3.3.3 Nacionalno preverjanje znanja iz fizike leta 2012 

V šolskem letu 2011/2012 je nacionalno preverjanje znanja iz fizike v rednem roku opravljalo 4357 

učencev. Povprečno število doseženih točk je 14,1 od 36, kar je 39,1 %. Največ točk so dosegli trije 

učenci (36 točk), najmanj pa dva učenca, ki sta dosegla 0 točk. Porazdelitev učencev po dosežkih pri 

fiziki v rednem roku 2012 prikazuje slika 8. 

 

Slika 8: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2012 [3]. 
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S področja gibanja so bile v preizkus vključene tri naloge; 6., 17. in 18. (slike 9, 18 in 24). Poglejmo 

specifikacijsko tabelo za te tri naloge (Tabela 3).  

Tabela 3: Specifikacijska tabela za naloge s področja gibanja iz NPZ za fiziko, redni rok 2012 [1], [3]. 

naloga točke cilj 
Učenec: 

taks. 
raven 

barvno 
območje 

6 1 Loči premo in krivo gibanje. I zeleno 

17.1 1 Izpelje zvezo med enotama m/s in km/h. II rdeče 

17.2 1 Grafično prikaže odvisnost hitrosti od časa in 
odvisnost poti od časa in graf razloži. 

II rumeno 

17.3 1 Zna izračunati pospešek � = ∆�/∆	. II modro 

18.1 1 Zna uporabiti zapis � = �/	. III modro 

18.2 1 Zna uporabiti zapis � = �/	. III modro 

18.3 1 Zna uporabiti zapis � = �/	. III modro 

 

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, ločijo premo in 

krivo gibanje (naloga 6). 

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo med polovicama dosežkov, znajo grafično 

prikazati odvisnost hitrosti od časa iz besedilnega opisa gibanja (del naloge 17.2). 

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, znajo pretvarjati 

km/h v m/s (del naloge 17.1). 

Učenci, ki sodijo v zgornjo desetino učencev po uspešnosti na celotnem preizkusu, znajo izračunati 

pospešek  � = ∆�/∆	 (del naloge 17.3) in znajo uporabiti zapis � = �/	 za izračun časa v konkretni 

strukturirani nalogi iz vsakdanjega življenja, ki zahteva tri miselne korake (naloga 18.1, 18.2 in 18.3). 

 

 

Slika 9: Besedilo 6. naloge na NPZ iz fizike v rednem roku 2012 [2]. 
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3.3.4 Nacionalno preverjanje znanja iz fizike leta 2014 

V šolskem letu 2013/2014 je nacionalno preverjanje znanja iz fizike opravljalo 4134 učencev. 

Povprečno število doseženih točk je 16,7 od 36, kar je 46,3 %. Največ točk sta dosegla dva učenca 

(36 točk), najmanj pa sedem učencev, ki so dosegli 0 točk. Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki 

leta 2014 prikazuje slika 10. 

 

Slika 10: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki leta 2014 [3]. 

S področja gibanja so bile v preizkus vključene tri naloge; 7., 18. in 19. (slike 11, 12 in 13). Poglejmo 

specifikacijsko tabelo za te tri naloge (Tabela 4).  

Tabela 4: Specifikacijska tabela za naloge s področja gibanja iz NPZ za fiziko 2014 [1], [3]. 

naloga točke cilj 
Učenec: 

taks. 
raven 

barvno 
območje 

7 1 Nariše graf, ki prikazuje odvisnost poti od časa, 
z njega prebere podatke, ga razloži in razume, 
katero vrsto gibanja predstavlja (E). Nariše 
graf, ki prikazuje odvisnost hitrosti telesa od 
časa, z grafa prebere podatke, graf razloži in 
razume, kakšno vrsto gibanja predstavlja graf 
(E). Predstavi odvisnost količin z grafi, bere 
grafe in razume odvisnosti. 

II rumeno 

18.1 1 Razišče pospešek padanja in ga interpretira. I rdeče 

18.2 1 Usvoji pojme začetna, končna in povprečna 
hitrost. Uporabi enačbo za računanje poti pri 
enakomerno pospešenem gibanju, če telo na 
začetku miruje. 

II modro 

19.1 1 Uporabi enačbo za računanje pospeška. 
Predstavi odvisnost količin z enačbami, bere 
enačbe in izračuna neznane količine v enačbi. 

II rdeče 

19.2 1 Uporabi enačbo za računanje poti pri 
enakomerno pospešenem gibanju, če telo na 
začetku miruje. 

III modro 

19.3 1 Obvlada pretvarjanje med enotama za hitrost 
m/s v km/h in obratno. 

II rdeče 
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Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo med polovicama dosežkov, razumejo in znajo iz 

grafa poti v odvisnosti od časa in iz grafa hitrosti v odvisnosti od časa razbrati vrsto gibanja (naloga 7). 

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, prepoznajo 

pospešek prostega pada kot težni pospešek (del naloge 18.1), znajo izračunati čas ustavljanja iz 

enačbe za računanje pospeška (del naloge 19.1) in znajo pretvarjati med enotama za hitrost m/s in 

km/h (del naloge 19.3). 

Učenci, ki spadajo v zgornjo desetino učencev po uspešnosti na celotnem preizkusu, razumejo pojme 

začetna, končna in povprečna hitrost in znajo iz enačbe za povprečno hitrost izraziti in izračunati 

končno hitrost, če telo na začetku miruje (del naloge 18.2) in znajo uporabiti enačbo za računanje 

poti pri enakomerno pospešenem gibanju v novi situaciji, ko je končna hitrost enaka nič (del 

naloge 19.2). 

 

Slika 11: Besedilo 7. naloge na NPZ iz fizike leta 2014 [2]. 

 

 

Slika 12: Besedilo 18. naloge na NPZ iz fizike leta 2014 [2]. 



 

14 
 

 

 

Slika 13: Besedilo 19. naloge na NPZ iz fizike leta 2014 [2]. 

 

  



 

15 
 

3.3.5 Nacionalno preverjanje znanja iz fizike leta 2016 

V šolskem letu 2015/2016 je nacionalno preverjanje znanja iz fizike opravljalo 4176 učencev. 

Povprečno število doseženih točk je 18,0 od 36 oziroma 50,1 %. Največ točk so dosegli štirje učenci 

(36 točk), najmanj pa en učenec, ki je dosegel 0 točk. Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki leta 

2016 prikazuje slika 14. 

 

Slika 14: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki leta 2016 [3]. 

S področja gibanja so bile v preizkus vključene tri naloge; 8., 9. in 18. (slike 15, 16 in 17). Poglejmo 

specifikacijsko tabelo za te tri naloge (Tabela 5). 

Tabela 5: Specifikacijska tabela za naloge s področja gibanja iz NPZ za fiziko 2016 [1], [3]. 

naloga točke cilj 
Učenec: 

taks. 
raven 

barvno 
območje 

8 1 V računskih primerih uporabi drugi Newtonov 
zakon. 

II modro 

9 1 Grafično prikaže in razloži odvisnost hitrosti od 
časa pri enakomernem gibanju. 

II rdeče 

18.1 1 Iz grafa odčita neznane vrednosti. II zeleno 

18.2 1 Zna izračunati hitrost pri enakomernem 
gibanju in pozna dve enoti za hitrost. Izpelje 
zvezo med km/h in m/s. 

II rdeče 

18.3 1 Pri enakomerno pospešenem gibanju loči med 
končno, začetno in povprečno hitrostjo. 

III nad 
modrim 

18.4 1 V konkretnih primerih loči enakomerno in 
neenakomerno gibanje. Opredeli pospešek 
telesa kot količnik spremembe hitrosti telesa 
in časa, v katerem je ta sprememba nastala. 

II modro 
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Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, znajo odčitati 

vrednosti iz enostavnih grafov (del naloge 18.1). 

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, znajo uporabiti drugi 

Newtonov zakon v računskem primeru (naloga 8), prepoznajo pravi graf odvisnosti hitrosti od časa za 

prosto padajoče neprožno telo (naloga 9) in znajo pretvarjati med enotama za hitrost m/s in km/h 

(del naloge 18.2). 

Učenci, ki predstavljajo zgornjo desetino učencev po uspešnosti na celotnem preizkusu, znajo iz 

oblike grafa hitrosti v odvisnosti od časa sklepati na obliko grafa pospeška v odvisnosti od časa (del 

naloge 18.4). 

Učenci ne znajo izračunati povprečne hitrosti kot količnik med celotno prevoženo potjo in celotnim 

časom, v katerem je bila pot prevožena (del naloge 18.3). 

 

Slika 15: Besedilo 8. naloge na NPZ iz fizike leta 2016 [2]. 

 

Slika 16: Besedilo 9. naloge na NPZ iz fizike leta 2016 [2]. 
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Slika 17: Besedilo 18. naloge na NPZ iz fizike leta 2016 [2]. 

 

3.3.6 Ugotovitve 

V petih letih, kar se je preverjalo znanje iz fizike, vidimo, da največji delež nalog oziroma delov nalog 

(45 %) spada v modro območje, četrtina spada v zeleno območje in četrtina v rumeno oziroma rdeče 

območje.    

Po taksonomskih stopnjah je daleč največji delež nalog oziroma delov nalog (64 %) namenjen drugi 

taksonomski stopnji razumevanju in uporabi, saj je predmetna komisija za fiziko mnenja, da sta z 

vidika fizike razumevanje in uporaba ključnega pomena. 

V teh letih preverjanja znanja iz fizike, se je večkrat preverjalo ali učenci razlikujejo med posameznimi 

vrstami gibanja iz grafov časovne odvisnosti poti in hitrosti. Večinoma so te naloge reševane relativno 

uspešno. 

Opazimo, da se je cilj pretvarjanje enot za hitrost iz km/h v m/s in obratno pojavil v zadnjih treh 

preverjanjih. V vseh treh primerih je bil tisti del naloge označen z II. taksonomsko stopnjo in deli 
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nalog so se v vseh treh primerih uvrstili v rdeče območje, kar pomeni, da uspešno pretvarja med 

enotami za hitrost okoli četrtina učencev. 

Deli nalog, kjer je potrebno z grafa odčitati neko vrednost, se večinoma uvrščajo v zeleno območje, 

kar pomeni, da večina učencev zna z grafa pridobiti ustrezne zahtevane podatke. Medtem so učenci 

pri risanje grafov že nekoliko manj uspešno. A so pri risanju še vedno nekoliko bolj uspešni kot pri 

računanju lažjih računskih nalog. 

Naloge, ki preverjajo ali učenci ločijo med enakomernim in neenakomernim gibanjem so večinoma 

dobro reševane, prav tako tiste, ki preverjajo ali učenci ločijo med premim in krivim gibanjem.   

Naloge, ki so strukturirane, pa čeprav samo v dveh korakih, so praviloma reševane slabše od 

nestrukturiranih in pogosto spadajo v modro območje, pa čeprav včasih preverjajo čisto preprosto 

vsebino. Primer take naloge je 18. naloga iz leta 2012, ki jo podrobneje obdelamo v poglavju (4.2), ki 

je posvečeno analizi te naloge.  
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4 Analiza izbranih nalog 
Predstavljena je analiza dveh strukturiranih nalog s področja gibanja, ki sta bili del rednega roka 

nacionalnega preverjanja znanja iz fizike leta 2012.  

V analizo 17. in 18. naloge je vključenih 250 učencev 9. razreda iz različnih osnovnih šol, ki so 

nacionalno preverjanje znanja pisali v rednem roku leta 2012. 

4.1 Analiza 17. naloge 

4.1.1 O  nalogi 

Besedilo naloge 

 

Slika 18: 17. naloga NPZ iz fizike 2012 [2]. 
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Rešitev naloge in vrednotenje 

Tabela 6: Rešitev in vrednotenje 17. naloge NPZ iz fizike 2012 [1]. 

Naloga Točke Odgovor Dodatna navodila 

17.1 a) 1 Petrova hitrost, izražena v m/s, je 
7,5 m/s. 

Učenec dobi točko tudi, če je 
hitrost razvidna samo iz grafa 
oziroma se graf začne med 
vrednostma 7 in 8 na osi y. 

17.2 1 Na grafu je pravilno narisan 
vodoravni del za prvih 10 sekund, 
potem pa tudi enakomerno 
pojemajoči del v 5 s. 

 

17.3 b) 1 -1,5 m/s2 Učenec dobi točko tudi, če pravilno 
izračuna pospešek iz napačnih 
podatkov iz 17.2 in 17.1. 

Skupaj 3   

 

Vsebinsko področje 

Naloga spada v vsebinsko področje: Gibanje. 

Cilji 

17.1 Izpelje zvezo med enotama m/s in km/h. 

17.2 Grafično prikaže odvisnost hitrosti od časa in odvisnost poti od časa in graf razloži. 

17.3 Zna izračunati pospešek a=∆v/∆t. 

Taksonomska stopnja 

Celotna 17. naloga spada v II. taksonomsko stopnjo (po Bloomu), to je razumevanje in uporaba. 

Tip naloge 

17.1 Naloga s kratkim odgovorom. 

17.2 Naloga s slikovnim odgovorom. 

17.3 Naloga s kratkim odgovorom. 

4.1.2 Razporeditev po razredih in podrazredih 

V tem poglavju je najprej predstavljeno, kako sem se lotila same analize odgovorov učencev in kako 

sem tipične nepravilne ali delno nepravilne odgovore razvrstila v razrede in podrazrede. 

Najprej sem pregledala nekaj 10 naključno izbranih nalog in na podlagi danih odgovorov učencev 

izoblikovala razrede in podrazrede tipičnih nepravilnih odgovorov. Kjer je bilo potrebno, sem 

podrobneje razdelila še podrazrede. 

Analizo odgovorov sem za 17. nalogo delala ločeno v treh sklopih, kot je bila naloga že prvotno 

razdeljena glede na to, za kateri pravilen odgovor se dobi točka (možne so bile tri točke): 
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17.1 a) del naloge 17: Učenec je pravilno pretvoril hitrost iz km/h v m/s. 

Odgovore pri tem delu naloge sem najprej razdelila v tri glavne razrede: pravilno, ni reševal in 

nepravilno/delno nepravilno. 

Nepravilne/delno nepravilne odgovore sem potem naprej razporedila v podrazrede: 

2...Napačno določil hitrost pri enakomernem delu. Ni zabeleženo, kako je računal. 

3... Napačno izračunal hitrost v m/s. Delil s 3 namesto s 3,6. 

4... Napačno izračunal hitrost v m/s. Množil s 3,6. 

5... Napačno izračunal hitrost v m/s. Množil s 1000. 

6...Graf se začne med 7 in 8 na osi y. 

7...Hitrost določil pravilno, vendar napačno narisal enakomerni del. Pri 6,5 m/s ali 8,5 m/s. 

 

17.2 a) del naloge 17: Učenec je pravilno narisal graf hitrosti v odvisnosti od 

časa za prvih 10 sekund premo enakomerno gibanje in nato 5 sekund 

enakomerno pojemajoče gibanje do hitrosti 0 m/s. 

Tudi v tem delu naloge sem odgovore najprej razdelila v tri glavne razrede: pravilno, ni reševal in 

nepravilno/delno nepravilno. 

Nepravilne/delno nepravilne odgovore sem potem naprej razporedila v podrazrede: 

2...Graf kot pri enakomerno pospešenem gibanju. 

3...Enakomerno gibanje pravilno, vendar pri napačni hitrosti, pojemajoče pravilno. 

4...Oblika grafa je pravilna, vendar je enakomerno predolgo/prekratko ali pojemajoče predolgo. 

5...Narisal samo pojemajoče gibanje. 

6...Sicer delno pravilno, vendar je od časa 0 s do 1 s narisal enakomerno pospešeno gibanje. 

7...10 s pospešeno gibanje, 5 s pojemajoče gibanje. 

8...Enakomerno gibanje pravilno, vendar pri napačni hitrosti. Pojemajoče stopničasto ali 

pojemajočega ni. 
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17.3 b) del naloge 17: Učenec je pravilno izračunal negativen pospešek iz 

spremembe hitrosti v petih sekundah (-1,5 m/s2). 

V tem delu naloge sem odgovore učencev razdelila v 4 glavne razrede: pravilno, ni reševal, pravilno s 

prenosom napake in nepravilno/delno nepravilno. 

Nepravilne/delno nepravilne odgovore sem naprej razporedila v podrazrede: 

3...Pozitiven pospešek. 

4...Napačna enota. 

5...Napačna enačba za izračun pospeška. 

6...Napačna enačba za izračun spremembe hitrosti. 

7...Ni zapisanega računa, samo napačen rezultat. 

8...Ostali bolj napačni. 

 

4.1.3 Analiza rezultatov in ugotovitve 

Celotno 17. nalogo je uspešno rešilo (dosegli vse tri točke) 58 učencev iz vzorca 250 učencev, kar 

predstavlja nekaj manj kot četrtino, to je 23 %. Dve točki je doseglo 36 % učencev in eno točko 11 % 

učencev. Nobene točke ni dobilo 30 % učencev. Poglejmo še uspešnost učencev pri posameznih delih 

naloge in katere so bile glavne napake pri reševanju. 

17.1 a) del naloge 17: (7,5 m/s) 

Tabela 7: Razporeditev učencev po razredih in podrazredih za 17.1. 

razred/podrazred 
Število 
učencev 

Delež 
učencev v % 

 

1...Pravilno 151 60,4  

0...Ni reševal 44 17,6  

Nepravilno/delno nepravilno 

  Delež 
učencev v 
% samo 
nepravilni 

2...Napačno določil hitrost pri enakomernem delu. Ni 

zabeleženo, kako je računal. 

37 14,8 67,3 

3... Napačno izračunal hitrost v m/s. Delil s 3 namesto s 3,6. 2 0,8 3,6 

4... Napačno izračunal hitrost v m/s. Množil s 3,6. 1 0,4 1,8 

5... Napačno izračunal hitrost v m/s. Množil s 1000. 4 1,6 7,3 

6...Graf se začne med 7 in 8 na osi y. Ni dobil točke. 7 2,8 12,7 

7...Hitrost določil pravilno, vendar napačno narisal 
enakomerni del. Pri 6,5 m/s ali 8,5 m/s. 

4 1,6 7,3 

Skupaj: 250 100 100 
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Iz tabele 7 vidimo, da je kar 151 učencev od 250 učencev pravilno pretvorilo hitrost 27 km/h v 

7,5 m/s, kar predstavlja 60 % vseh analiziranih. Ta del naloge 17 spada v rdeče območje [3].  

Tega dela naloge ni reševalo 18 % učencev. Ostalih 22 % učencev pa tega dela naloge ni uspešno 

rešilo in odgovore teh sem razporedila v podrazrede s podobnimi odgovori (podrazredi od 2 do 7). 

Iz zabele 7 vidimo, da je največ učencev, kar 37, to je 67 % vseh nepravilnih, takih, ki so napačno 

določili hitrost pri enakomernem delu, a niso zabeležili, na kakšen način so računali oziroma kako so 

prišli do določenega rezultata. Pri teh sem podrobneje pregledala, do katerih številk so prišli (Tabela 

8) in ugotovila, da je bilo med temi največ takih, kar 12 učencev, ki so samo na grafu vodoravni del 

narisali pri 2,7 m/s. Torej so enoto za hitrost na ordinatni osi koordinatnega sistema ignorirali 

oziroma spregledali. Naj omenim, da je bil med temi en učenec, ki je celotno skalo na y-osi spremenil 

in vodoravni del narisal pri 27 km/h. 

Tabela 8: Razčlenjen podrazred tistih učencev, ki niso zabeležili, kako so določili hitrost pri enakomernem delu naloge 17. 

Napačno določil hitrost pri enakomernem delu. Ni zabeleženo, 

kako je računal. 
Število učencev Delež učencev 

v %  

10 m/s samo na grafu 6 16,2 

6 m/s samo na grafu 3 8,1 

3 m/s samo na grafu 3 8,1 

2,7 m/s samo na grafu (1 x 27 km/h skalo na y-osi spremenil) 12 32,5 

5 m/s samo na grafu 5 13,5 

9 m/s samo na grafu 3 8,1 

4,5 m/s samo na grafu 2 5,4 

1,5 m/s samo na grafu 1 2,7 

9,7 m/s samo na grafu 1 2,7 

2 m/s samo na grafu 1 2,7 

Skupaj: 37 100 

 

Trije učenci so vodoravni del narisali pri 9 m/s. To vrednost so verjetno dobili tako, da so hitrost 

27 km/h delili s 3 in dobili 9 m/s (namesto, da bi delili s 3,6). Iz tabele 8 vidimo, da je bilo 6 učencev 

takih, ki so vodoravni del narisali pri 10 m/s. Razloga za to ne vem, možno pa bi bilo, da so učenci 

izbrali to številko, ker je bila najvišja možna, ki je bila ponujena v danem koordinatnem sistemu. 

Ostali rezultati so bili zastopani v manjšem številu in zanje si načina razmišljanja učencev ne znam 

razložiti. 

Nadaljujmo z analizo ostalih podrazredov (Tabela 7). Vidimo, da sta dva učenca hitrost iz km/h v m/s 

pretvorila tako, da sta hitrost v km/h delila s 3 namesto 3,6. Le en učenec je hitrost v km/h množil s 

3,6 namesto, da bi delil s 3,6. Kar 4 učenci so hitrost iz km/h pretvorili v m/s tako, da so množili s 

1000. Kar bi bilo pravilno, če bi pretvarjali samo iz kilometrov v metre. Za te 4 učence predvidevam, 

da so spregledali neenakost imenovalca v ulomku teh dveh enot za hitrost. 

Med nepravilnimi odgovori je bilo 7 učencev, to je 13 % vseh odgovorov, ki so graf začeli med 7 m/s 

in 8 m/s a točke niso dobili. Od teh sedmih jih je bilo 5, ki so vodoravni del grafa narisali pri točno 

7 m/s ali 8 m/s in za te menim, da je pravilno, da točke niso dobili. Dva učenca pa sta graf pričela pri 

7,5 m/s in menim, da bi si točko za določitev hitrosti v m/s za enakomerno gibanje zaslužila. Kar 

4 učenci so hitrost iz km/h v m/s pravilno pretvorili in številko 7,5 m/s zapisali, vendar so vodoravni 
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del grafa narisali pri napačni hitrosti ali pri 6,5 m/s ali pri 8,5 m/s. Za te štiri menim, da so bili pri 

risanju grafa zgolj nepazljivi in premalo natančni, kar jih je stalo točke pri nalogi.  

17.2 a) del naloge 17: Učenec je pravilno narisal graf hitrosti v odvisnosti od 

časa za prvih 10 sekund premo enakomerno gibanje in nato 5 sekund 

enakomerno pojemajoče gibanje do hitrosti 0 m/s. 

Tabela 9: Razporeditev učencev po razredih in podrazredih za 17.2. 

razred/podrazred 
Število 
učencev 

Delež 
učencev v % 

 

1...Pravilno 153 61,2  

0...Ni reševal 33 13,2  

Nepravilno/delno nepravilno 

  Delež 
učencev v 
% samo 
nepravilni 

2...Graf kot pri enakomerno pospešenem gibanju. 8 3,2 12,5 

3...Enakomerno gibanje pravilno, vendar pri napačni hitrosti, 
pojemajoče pravilno. 

29 11,6 45,3 

4...Oblika grafa je pravilna, vendar je enakomerno 
predolgo/prekratko ali pojemajoče predolgo. 

13 5,2 20,3 

5...Narisal samo pojemajoče gibanje. 5 2 7,8 

6...Sicer delno pravilno, vendar je od časa 0 s do 1 s narisal 
enakomerno pospešeno gibanje. 

3 1,2 4,7 

7...10 s pospešeno gibanje, 5 s pojemajoče gibanje. 3 1,2 4,7 

8...Enakomerno gibanje pravilno, vendar pri napačni hitrosti. 
Pojemajoče stopničasto ali pojemajočega ni. 

3 1,2 4,7 

Skupaj: 250 100 100 

 

Pri drugem delu 17. a) naloge se preverja ali učenci znajo besedilni opis gibanja prikazati z ustreznim 

grafom. Predmetna komisija za fiziko je v letnem poročilu za leto 2012 napisala, da je večjemu številu 

učencev uspelo narisati ustrezen graf kot pa računsko pretvoriti hitrost iz km/h v m/s. Ta del 

naloge 17 a) spada v rumeno območje [3]. Iz tabele 9 vidimo, da je graf pravilno narisalo 

153 učencev, to je 61 %. To je po naših rezultatih le malenkost bolj uspešno kot reševanje dela 17.1. 

Risanja grafa se ni lotilo 33 učencev, kar predstavlja 13 %. Graf je nepravilno ali delno nepravilno 

narisalo nekaj več kot četrtina učencev (64) iz vzorca, to je 26 %.  

Podrobneje sem pregledala narisane grafe teh 64 učencev in jih razvrstila v podrazrede od 2 do 8 

glede na skupno napako pri reševanju (Tabela 9). 

Največ, kar 29 učencev, je vodoravni del grafa narisalo vodoravno, vendar pri napačni hitrosti, 

pojemajoče pa pravilno. To je 12 % vseh, ki so bili zajeti v analizo in kar 45 % vseh, ki sem jih uvrstila v 

razred nepravilno/delno nepravilno. Zanimivo pri tem je, da je 14 učencev dobilo točko od 

ocenjevalca, 15 učencev pa točke ni dobilo. Več o dodelitvi točke je napisano v poglavju Ocenjevanje 

pri 17. nalogi (Slika 19). Dejansko število učencev, ki so pravilno narisali graf večje za 14, torej je ta 

del naloge 17 pravilno rešilo 167 učencev, kar je 67 %. 



 

25 
 

V podrazred 4 sem uvrstila učence, ki so pravilno narisali obliko grafa, vendar je enakomerni del 

narisan predolg/prekratek ali pojemajoči del predolg. Takih je bilo 13 učencev, kar je 20 % vseh 

nepravilnih odgovorov. Med temi je bilo nekaj takih, ki so pojemajoči del narisali dolg 7 s, torej do 17. 

sekunde na grafu, kar je ravno do konca narisane časovne osi. V tem primeru bi bil lahko razlog za 

napako, da so učenci hoteli do konca izrabiti narisani koordinatni sistem. Nekaj učencev je vodoravni 

del grafa narisalo prekratko npr. do 7. sekunde. Razlog za to je verjetno predvsem v površnem branju 

besedila naloge, kar tudi učitelji večkrat opažajo pri svojem delu z učenci. 

Pet učencev je narisalo samo pojemajoče gibanje, torej zadnjih 5 sekund gibanja kolesarja, ko začne 

enakomerno zavirati s pojemkom 1,5 m/s2. Ta del so narisali pravilno, vendar si točke seveda ne 

zaslužijo, ker naloga zahteva drugače. Tudi tu bi glavni razlog za nepopoln graf pripisala nepazljivemu 

branju besedila naloge. 

Učenci, ki so bili uvrščeni v podrazrede 2, 6 in 7 so si na nek način podobni, saj so vsi graf začeli risati 

iz 0. To je skupaj 14 učencev oziroma nekaj več kot petina tistih, ki so nepravilno narisali graf. V 

podrazred 2 sem uvrstila učence, ki so graf začeli iz 0 in ga narisali kot pri enakomerno pospešenem 

gibanju. Takih je bilo 8 učencev. V podrazredu 7 so učenci (trije) podobno kot v podrazredu 2 narisali 

graf kot pri enakomerno pospešenem gibanju, vendar so nadaljevali tudi z enakomerno pojemajočim 

gibanjem. V podrazredu 6 so trije učenci, ki so graf narisali pravilno, le da so od 0 s do 1 s narisali 

enakomerno pospešeno gibanje. Za njih bi lahko rekli, da so res želeli graf risati iz koordinatnega 

izhodišča. 

V razred 8 sem uvrstila tri učence, ki so narisali samo vodoravni del za enakomerno gibanje, 

pojemajočega pa ali ni bilo ali pa je bilo celo narisano stopničasto – pojavil se je en tak primer. 

17.3 b) del naloge 17: Učenec je pravilno izračunal negativen pospešek iz 

spremembe hitrosti v petih sekundah (-1,5 m/s2). 

Tabela 10: Razporeditev učencev po razredih in podrazredih za 17.3. 

razred/podrazred 
Število 
učencev 

Delež 
učencev v % 

 

1...Pravilno 55 22  

0...Ni reševal 43 17,2  

2...Pravilno s prenosom napake 3 1,2  

Nepravilno/delno nepravilno 

  Delež 
učencev v 
% samo 
nepravilni 

3...Pozitiven pospešek. 54 21,6 36,2 

4...Napačna enota pospeška. 11 4,4 7,4 

5...Napačna enačba za izračun pospeška. 7 2,8 4,7 

6...Napačna enačba za izračun spremembe hitrosti. 3 1,2 2 

7...Ni zapisanega računa, samo napačen rezultat. 21 8,4 14,1 

8...Ostali bolj napačni. 53 21,2 35,6 

Skupaj: 250 100 100 
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V b) delu 17. naloge so morali učenci izračunati pospešek med ustavljanjem kolesarja. Ta del naloge 

se je uvrstil v modro območje, saj je bila uspešnost učencev pri tem delu znatno manjša kot pri 

a) delu te naloge [3]. To je potrdila tudi raziskava, saj je ta del naloge pravilno rešilo samo 55 učencev 

od 250-ih, to je 22 %.  

Posebej sem zabeležila tudi 3 učence, ki so ta del naloge rešili pravilno, vendar s prenosom napake. 

Kar pomeni, da je odstotek učencev, ki so pospešek pravilno izračunali še nekoliko večji. Vendar pa je 

od teh treh samo eden dobil točko od ocenjevalca, dva učenca pa ne.  

Tega dela naloge se ni lotilo 17 % učencev. Vsi ostali, torej 149 učencev, to je 60 %, pa so tekom 

reševanja naloge naredili napako in te sem uvrstila v razred nepravilno/delno nepravilno. Njihov 

potek reševanja sem še podrobneje pregledala in tipične napake, ki so jih naredili učenci, uvrstila v 

glavne podrazrede, ki so navedeni v tabeli 10. 

Vidimo, da je največ učencev (54) v podrazredu 3...Pozitiven pospešek, to je 36 % vseh nepravilnih 

odgovorov. Pri teh učencih je bil glavni razlog, da naloge niso rešili pravilno, v tem, da so izračunali 

pozitiven pospešek ali pa so izračunali negativen pospešek pravilno, a so v končnem odgovoru podali 

rezultat brez minusa, kar seveda ni pravilno. Ker je bilo teh učencev res veliko, sem poskušala njihove 

odgovore še podrobneje razčleniti, kar prikazuje tabela 11: 

Tabela 11: Podrobneje razčlenjen podrazred 3...Pozitiven pospešek. 

Razčlenjen podrazred 3...Pozitiven pospešek Število 
učencev 

Delež 
učencev v % 
samo ta 
podrazred 

31...Izračunal pravilno številko (gledano absolutno) s pravilno 
enoto, vendar pozitiven pospešek. 

45 83,3 

32... Izračunal pravilno številko (gledano absolutno) z napačno 
enoto (podal v metrih) in pozitiven pospešek. 

6 11,1 

33...Izračunal pravilen pospešek (-1,5 m/s2) vendar v odgovoru 
zapisal brez minusa. 

3 5,6 

Skupaj: 54 100 

  

Največ, kar 45 učencev je bilo takih, ki so napako pri tem delu naloge naredili samo s tem, da niso 

upoštevali, da gre za enakomerno pojemajoče gibanje in bi morali kot rezultat navesti negativen 

pospešek. Tudi predmetna komisija za fiziko je v Letnem poročilu o izvedbi za leto 2012 zapisala, da 

je znaten del učencev naredil napako zgolj pri predznaku pospeška vendar kvantitativno tega niso 

mogli opredeliti, ker je vprašanje odprtega tipa [3]. Hipotezo predmetne komisije raziskava potrjuje. 

Takih je bilo 30 % nepravilnih odgovorov torej nekaj manj kot tretjina. Razlog za to je, da so 

nepazljivo izračunali spremembo hitrosti. Večina jih je za spremembo hitrosti samo zapisala 7,5 m/s 

in potem tudi pri končnem rezultatu pospeška niso zapisali z negativnim predznakom. Menim, da je 

razlog za nepazljivo računanje spremembe hitrosti  v tem, da so učenci spremembo hitrosti računali v 

mislih in so od večje številke odšteli manjšo (7,5 m/s - 0 m/s = 7,5 m/s). Po definiciji pa je sprememba 

hitrosti končna hitrost minus začetna hitrost, torej 0 m/s - 7,5 m/s = -7,5 m/s.  

Šest učencev je bilo takih, ki so prav tako zapisali kot končen rezultat pozitiven pospešek, vendar so 

se zmotili tudi pri enoti, pospešek so zapisali v enotah metri namesto m/s2. Menim, da je do te 
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napake prišlo, ker so v samem računu v števcu ulomka zapisali enote m/s, v imenovalcu pa 

s (sekunde) in nepravilno krajšali enoto sekunda za čas, da jim je ostala enota za dolžino (meter). 

Trije učenci razporejeni v podrazred 3...Pozitiven pospešek so pravilno izračunali negativen pospešek, 

tudi enote so bile pravilne, vendar so v končnem odgovoru podali pospešek brez negativnega 

predznaka, kar jim seveda ne moremo šteti za pravilno, saj so dobljeni računski rezultat delno 

ignorirali in ga kot končni rezultat zapisali brez minusa.  

Vrnimo se na razlago rezultatov nepravilno/delno nepravilnih odgovorov (Tabela 10). Vidimo, da je 

11 učencev zapisalo napačno enoto pospeška, namesto m/s2 so zapisali samo m/s ali pa celo številski 

rezultat brez enot. 

V podrazred 5 sem uvrstila odgovore učencev, ki so za izračun pospeška uporabili napačno enačbo. 

Teh učencev je bilo 7 (5 % od vseh nepravilnih). Uporabljene so bile tri enačbe: a=∆v*t, a=(v*t
2
)/2 in 

a=∆s/∆t. Nobena od teh enačb ni pravilna, kar pomeni, da so si jo ti učenci izmislili oziroma so si jo 

narobe zapomnili pri pouku fizike. 

V podrazred 6 sem uvrstila odgovore učencev, ki so naredili napako edino pri zapisu enačbe za 

spremembo hitrosti, ostalo pa je bilo pravilno tudi negativen pospešek. Trije učenci so za spremembo 

hitrosti uporabili naslednjo enačbo: ∆� =
���

�
, za njih bi lahko rekli, da so si enačbo narobe 

zapomnili pri pouku fizike, saj je enačba videti kot kombinacija spremembe hitrosti in povprečne 

hitrosti. 

Precej učencev, kar 21 (to je 36 % od vseh nepravilnih), je zapisalo samo napačen rezultat brez 

kakršnega koli vmesnega računa. Te sem uvrstila v podrazred 7. Od teh jih je bilo največ, ki so zapisali 

številko »5,4« in potem razne enote (brez enote, m/s, m/s2 ali km/h). Sklepam lahko, da so to številko 

dobili tako, da so 27 (km/h) delili s 5 (s). Nekaj jih je bilo, ki so zapisali pravilno številko »1,5« vendar 

poleg napačno enoto in tudi napačni predznak (ni bilo minusa). 

Veliko učencev, kar 53, sem uvrstila v podrazred 8...Ostali bolj napačni. Od teh 53-ih jih je bilo 18 

takih, ki so enačbo za izračun pospeška zapisali pravilno, vendar so se zmotili oziroma niso upoštevali 

enot. Na primer, učenec je spremembo hitrosti napisal v km/h in delil s časom v sekundah ter podal 

rezultat v km/h. Nekaj učencev (17) je prav tako pravilno zapisalo enačbo za izračun pospeška, 

vendar so se motili pri vstavljanju ustreznega časa v enačbo. Namesto 5 sekund so vstavili 15 s ali pa 

10 s. Dva učenca sta napisala pravilno enačbo za izračun pospeška vendar sta potem spremembo 

hitrosti in čas zmnožila. Dva učenca sta tudi pravilno zapisala enačbo za pospešek, a sta se zmotila pri 

pretvarjanju 5 s v ure. Osem učencev ni zapisalo nobenega računa, samo odgovor, ki ni vseboval 

številskega rezultata. Nekaj teh sem prepisala dobesedno: »Ni pospeška, ampak je zaviranje.«, 

»Nič.«, »Njegov pospešek se enakomerno hitro manjša.«, »Pospešek je negativen oz. ga ni.«, »Ni 

pospeška, ker med ustavljanjem ne pospešuje.« Dva učenca sta namesto spremembe hitrosti vstavila 

povprečno hitrost, vendar tudi nadaljnje računanje ni bilo pravilno. Ostalih štirih, ki sem jih še uvrstila 

v ta podrazred, niti nima smisla posebej omenjati, ker gre predvsem za nesmiselno računanje iz danih 

podatkov, ki nima nobene fizikalne osnove.  

Iz pregledanih reševanj te naloge lahko še rečem, da je bilo zelo malo takih, ki so številski rezultat 

pustili brez enote. To je kar spodbudno, saj učenci očitno vedo, da je uporaba enot zelo pomembna. 

Res pa je, da iz dobljenih rezultatov vidimo, da jim računanje z upoštevanjem enot še vedno dela 
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precej težav. Na to bi morali biti učitelji fizike pri pouku še posebej pozorni in še več časa nameniti 

utrjevanju le-tega. 

Pri analizi rezultatov 17.3 sem pod drobnogled vzela še besedilni odgovor, ki so ga napisali učenci. 

Kot možnosti sem si zabeležila po svojem vedenju vse možne odgovore in jih zapisala v tabeli 12. 

Zastopanost odgovorov v tabeli 12 sem pregledala samo pri razredu 1...Pravilno in podrazredu 

3...Pozitiven pospešek. 

Med pravilne odgovore bi sama štela odgovore: A, C, E, G, H, I in J. Med nepravilne odgovore pa: B, D 

in F. V dilemi sem bila pri odgovoru F, ker nisem vedela ali naj ga uvrstim med pravilne ali nepravilne 

odgovore, a sem se odločila, da ga uvrstim med nepravilne. Razlog je ta, da kljub temu, da je 

omenjeno »pospešek med ustavljanjem« menim, da so učenci napisali tak odgovor zato, ker je bilo že 

v vpašanju napisano »Kolikšen je Petrov pospešek med ustavljanjem?« in ne zato, ker bi se učenci 

dejansko zavedali, da gre za negativen pospešek. Ocenjevalci so v večini odgovore F uvrstili med 

nepravilne, le trem učencem z odgovorom F so dodelili točko.   

Tabela 12: Možnosti za besedilni odgovor učenca pri b) delu naloge 17 in zastopanost le teh v razredu 1 in podrazredu 3. 

  Število učencev Delež učencev 
v % 

A -1,5 m/s2 4 3,7 

B 1,5 m/s2 5 4,6 

C Pospešek je -1,5 m/s2. 30 27,5 

D Pospešek je 1,5 m/s2. 21 19,3 

E Pospešek med ustavljanjem je -1,5 m/s2. 18 16,5 

F Pospešek med ustavljanjem je 1,5 m/s2. 30 27,5 

G Pojemek je -1,5 m/s2. 1 0,9 

H Pojemek je 1,5 m/s2. 0 0 

I Pojemek med ustavljanjem je -1,5 m/s2. 0 0 

J Pojemek med ustavljanjem je 1,5 m/s2. 0 0 

 Skupaj: 109 100 

 

Največkrat zastopana odgovora sta bila C (Pospešek je -1,5 m/s2.) in F (Pospešek med ustavljanjem 

je 1,5 m/s2.). Vsak v deležu 28 %. Njima sledi odgovor D (Pospešek je 1,5 m/s2.), ki se pojavi v 19 % in 

odgovor E (Pospešek med ustavljanjem je -1,5 m/s2.), ki ga napiše 17 % učencev iz razreda 1 oziroma 

podrazreda 3. Delež učencev, ki odgovora niso podali v stavku, ampak so zapisali le številski rezultat, 

je relativno majhen, 9 %. Verjetno zato, ker je bil v nalogi predviden prostor za odgovor učenca. Le en 

učenec v razredu 1 oziroma podrazredu 3 je v odgovoru uporabil besedo »pojemek« in zapisal 

odgovor: Pojemek je -1,5 m/s2. 

Ocenjevanje pri 17. nalogi 

V tem poglavju se bomo dotaknili ocenjevanja pri 17. nalogi. Tekom samega pregledovanja 

odgovorov učencev sem si sproti zapisovala, če bi pri vrednotenju jaz drugače dodelila točke za 

podan odgovor učenca. V 96 % se moje mnenje o dodelitvi točk ujema z dodelitvijo točk 

ocenjevalcev, kar se mi zdi sprejemljivo. V nadaljevanju si poglejmo nekaj primerov (Slike 19, 20, 21, 

22 in 23), pri katerih bi sama točke dodelila drugače, kot jih je ocenjevalec. 
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Primer 1: 

 
Slika 19: Vsebinsko prepisan primer (1) reševanja 17. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Na slike 19 vidimo, da je učenec napačno pretvoril hitrost iz km/h v m/s. Prav tako je njegov izračun 

pospeška napačen. Ocenjevalec mu za to nalogo ni dal nobene točke. Sama pa menim, da bi za obliko 

grafa, ki je pravilna, moral dobiti eno točko (17.2). Saj gre tu za prenos napake, ker je hitrost pri 

enakomernem delu napačno pretvoril, a je potem v skladu s svojim izračunom narisal pravilen graf.  

Naj omenim, da je bilo takih primerov, kjer je bila oblika grafa pravilna, le da je bil enakomerni del 

narisan pri napačni hitrosti zaradi prenosa napake in učenec za ta del od ocenjevalcev ni dobil točke, 

kar 15. Bilo je tudi 14 takih učencev, ki so za enak prenos napake točko dobili. Menim, da bi bilo 

ocenjevanje objektivnejše, če bi bila za ta del naloge navodila za vrednotenje nekoliko bolj natančna.  
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Primer 2: 

 
Slika 20: Vsebinsko prepisan primer (2) reševanja 17. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Učenec je v tem primeru (Slika 20) pravilno pretvoril hitrost iz km/h v m/s za kar je dobil točko. 

Izračun pospeška je bil napačen in za ta del ni dobil točke, s čimer se tudi strinjam. Ta učenec grafa ni 

narisal pravilno, saj je vodoravni del narisan zgolj 9 sekund namesto 10 sekund in pojemajoči del je 

predolg, saj traja 6 sekund namesto 5 sekund, kar pa ni v skladu z besedilom naloge. Menim, da za ta 

del naloge (17.2) učenec ne bi smel dobiti točke.   
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Primer 3: 

 
Slika 21: Vsebinsko prepisan primer (3) reševanja 17. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

 

Slika 22: Vsebinsko prepisan primer (4) reševanja 17. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Za tretji zgled sem priložila dva primera (sliki 21 in 22), ki prikazujeta različno ocenjevanje povsem 

enakega načina reševanja in enakega rezultata pri delu naloge 17 b). V obeh primerih sta učenca 

pravilno izračunala negativen pospešek in oba sta v odgovoru zapisala pospešek brez negativnega 

predznaka. Eden od njiju je točko od ocenjevalca za ta del dobil, drugi pa ne. Moje mnenje je, da se je 

pravilneje odločil ocenjevalec prvega učenca, ki učencu točke za pospešek ni dal. Saj se je učenec sam 

zavestno odločil, da bo dobljeni negativni pospešek pri izračunu ignoriral in kot končni rezultat zapisal 

pozitiven pospešek. 
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Primer 4: 

 
Slika 23: Vsebinsko prepisan primer (5) reševanja 17. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Učenec je za reševanje 17. naloge dobil vse tri točke (Slika 23). Vendar je ocenjevalec očitno 

spregledal enote pospeška, ki niso pravilne. Učenec je namesto m/s2 napisal enoto za hitrost m/s. 

Sicer menim da je šlo tu za učenčevo nepazljivost pri določanju enote pospeška, vendar si kljub temu 

točke za 17.3 ni zaslužil. 
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4.2 Analiza 18. naloge 

4.2.1 O nalogi 
Besedilo naloge 

 

Slika 24: 18. naloga NPZ iz fizike 2012 [2]. 

Rešitev naloge in vrednotenje 

Tabela 13: Rešitev in vrednotenje 18. naloge NPZ iz fizike 2012 [1]. 

Naloga Točke Odgovor Dodatna navodila 

18.1 1 Izračunani čas vožnje za 3 km s 
hitrostjo 120 km/h je 90 s. 

 

18.2 1 Izračunani čas vožnje za 3 km s 
hitrostjo 80 km/h je 135 s. 

 

18.3 1 Čas potovanja se podaljša za razliko 
obeh časov, to je za 45 s. 

Učenec dobi točko 18.3 tudi, če 
pravilno odšteje napačna časa iz 
18.1 ali 18.2. 
Če je končni odgovor 45 s, dobi 
učenec točko 18.3. Točki 18.1 in 
18.2 dobi le v primeru, da je 
napisan račun ali potek reševanja 
ali da se da iz napisanega sklepati, 
da je učenec nalogo pravilno 
reševal. 
V primeru, da je rezultat napačen 
samo zaradi (smiselnega) 
zaokroževanja, se šteje za 
pravilnega. 

Skupaj 3   
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Vsebinsko področje 

Naloga spada v vsebinsko področje: Gibanje. 

Cilji 

18.1 Zna uporabiti zapis v=s/t. 

18.2 Zna uporabiti zapis v=s/t. 

18.3 Zna uporabiti zapis v=s/t. 

Taksonomska stopnja 

Celotna 18. naloga spada v III. taksonomsko stopnjo (po Bloomu), to je analiza in sinteza ter 

vrednotenje. 

Tip naloge 

18.1 Strukturirana naloga. 

18.2 Strukturirana naloga. 

18.3 Strukturirana naloga. 

4.2.2 Razporeditev po razredih in podrazredih 

Pri 18. nalogi sem analizo odgovorov učencev naredila podobno kot pri 17. nalogi. Najprej sem 

pregledala nekaj naključno izbranih reševanj 18. naloge učencev iz vzorca 250 testov NPZ iz leta 2012 

in izoblikovala razrede in podrazrede tipičnih nepravilnih odgovorov. Kjer je bilo potrebno, sem 

odgovore v določenem podrazredu razvrstila še nekoliko podrobneje. 

Analizo 18. naloge sem kljub temu, da je bila strukturirana in so bile zanjo predvidene tri točke, delala 

kot celoto, saj je bilo samo reševanje te naloge zelo celostno in ne bi bilo smiselno, da jo ločim po 

delih, kot so bile razporejene točke.  

Odgovore pri 18. nalogi sem najprej razdelila v tri glavne razrede: pravilno, ni reševal in 

nepravilno/delno nepravilno. 

Nepravilne/delno nepravilne odgovore sem potem naprej razporedila v podrazrede: 

2...Pravilno izračuna enega izmed časov ali oba časa. 

3...Pravilno izračuna razliko časov. 

4...Izračuna razliko hitrosti ali povprečno hitrost. 

5...Samo odgovor ali napačen rezultat brez računa. 

6...Samo pravilen rezultat brez vmesnih računov. 

7...Ostali bolj napačni. 



 

35 
 

4.2.3 Analiza rezultatov in ugotovitve 

Naloga 18 je bila med slabše reševanimi na celotnem preizkusu NPZ iz fizike v rednem roku leta 2012. 

Kar je bilo tudi na nek način pričakovano, saj je naloga strukturirana in za rešitev naloge so potrebni 

trije koraki. Naloga je tretje taksonomske stopnje in po uspešnosti reševanja se je uvrstila v modro 

območje [3]. Kljub temu vsebinsko gledano naloga ni bila tako zelo zahtevna, saj je preverjala zgolj 

razumevanje enakomernega gibanja (z njim se učenci seznanijo že pred poukom fizike) in poznavanje 

enačbe v=s/t oziroma s=vt.   

Celotno 18. nalogo je uspešno rešilo (dosegli so vse tri točke) 39 učencev od vzorca 250 učencev, to 

je 16 %. Dve točki je doseglo samo 2 % učencev in eno točko je dobilo 10 % učencev. Največ, kar 181 

učencev, ni dobilo nobene točke, to je 72 % vseh analiziranih. 

Poglejmo uspešnost učencev pri posameznih delih naloge in katere so bile glavne napake pri 

reševanju. 

V tabeli 14 je zbran nabor razredov in podrazredov za to nalogo. 

Tabela 14: Razporeditev učencev po razredih in podrazredih za 18. nalogo. 

razred/podrazred 
Število 
učencev 

Delež 
učencev v % 

 

1...Pravilno 35 14  

0...Ni reševal 75 30  

Nepravilno/delno nepravilno 

  Delež 
učencev v 
% samo 
nepravilni 

2...Pravilno izračuna enega izmed časov ali oba časa. 35 14 25 

3...Pravilno izračuna razliko časov. 9 3,6 6,4 

4...Izračuna razliko hitrosti ali povprečno hitrost. 29 11,6 20,7 

5...Samo odgovor ali napačen rezultat brez računa. 12 4,8 8,6 

6...Samo pravilen rezultat brez vmesnih računov. 5 2 3,6 

7...Ostali bolj napačni. 50 20 35,7 

Skupaj: 250 100 100 

 

Celotno nalogo je pravilno rešilo 35 učencev, kar je 14 % analiziranih. To se ujema s trditvijo 

predmetne komisije za fiziko, ki je celotno nalogo uvrstila v modro območje. Kar 75 učencev, to je 

30 % učencev, se naloge ni lotilo. Torej je nekaj manj kot tretjina učencev nalogo le prebrala in se je 

'ustrašila' ter je niti ni poskušala reševati. Čeprav, kot sem že omenila, naloga ni zelo zahtevna, le 

razumevanje besedila učencem velikokrat dela težave. Nekaj več kot polovica, 140 učencev (56 %) je 

nalogo poskušalo rešiti, a se jim je nekje tekom reševanja zataknilo. Te  sem uvrstila v razred 

nepravilno/delno nepravilno, in njihov potek reševanja še podrobneje pregledala ter jih razvrstila v 

podrazrede od 2 do 7. Tudi podrazrede sem razčlenila podrobneje, o tem v nadaljevanju. 

V podrazred 2 sem uvrstila 35 učencev. To je 14 % vseh analiziranih in 25 % tistih, ki sem jih uvrstila v 

podrazred nepravilno/delno nepravilno. Ti učenci so pravilno izračunali ali enega izmed časov ali pa 

oba časa, ki ga porabi Marko, da prevozi odsek dolg 3 km z 80 km/h ali pa s 120 km/h. Trije učenci 

izmed teh so pravilno izračunali oba časa in dobili dve točki. Učenci so v nekoliko večjem številu 
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pravilno izračunali čas vožnje s hitrostjo 80 km/h (16 učencev) kot čas vožnje s hitrostjo 120 km/h 

(3 učenci). Tu je treba povedati, da so ti učenci računali čas potovanja zgolj pri eni hitrosti in ne pri 

obeh in se npr. pri eni od teh dve zmotili. Pet učencev je bilo takih, ki so se pri računanju časa vožnje, 

če vozi s hitrostjo 80 km/h, zmotili pri zapisu končnega rezultata. Pravilno izračunani čas vožnje za 

3 km s hitrostjo 80 km/h je 135 s ali 0,0375 h. Teh pet učencev se je verjetno zmotilo pri prepisovanju 

številk z žepnega računala, saj je bilo kot rezultat zapisano 0,0357 h ali 0,375 h ali 3,75 h. Nekaj 

učencev, ki sem jih prav tako uvrstila v ta podrazred, je pravilno izračunalo enega izmed časov ali oba 

časa, a točke ni dobilo. Več o tem sledi v poglavju Ocenjevanje pri 18. nalogi (sliki 25 in 26).   

V podrazred 3 sem uvrstila 9 učencev, ki so pravilno izračunali razliko časov, to je 3,6 % vseh 

analiziranih oziroma 6,4 % vseh nepravilnih/delno nepravilnih. Štirje učenci so s prenosom napake 

pravilno izračunali razliko časov, za kar so dobili eno točko, kar je v redu. Dva učenca sta pravilno 

izračunala enega izmed časov drugega pa ne in razliko časov s prenosom napake izračunala pravilno. 

Za to sta dobila dve točki in to je v skladu z navodili za vrednotenje. Trije učenci, ki sem jih prav tako 

uvrstila v ta podrazred, so pravilno izračunali razliko časov s prenosom napake, a točke od 

ocenjevalca niso dobili. Več o teh v poglavju Ocenjevanje pri 18. nalogi (slika 27). 

V podrazredu 4 so uvrščeni učenci, ki so se reševanja te nalogo lotili napačno in s premalo razmisleka, 

saj so računali razliko hitrosti ali pa povprečno hitrost. Teh je bilo 29, to je 12 % vseh oziroma 21 % 

nepravilnih/delno nepravilnih. Največ izmed teh (13) jih je izračunalo samo razliko hitrosti, to je 

40 km/h. Enajst učencev je izračunalo razliko hitrosti (40 km/h) in potem z njo (narobe – 6 učencev ali 

pravilno – 5 učencev) izračunalo čas potovanja za 3 km. Med učenci v podrazredu 4 so bili tudi štirje 

učenci, ki so na začetku reševanja te naloge izračunali povprečno hitrost. Eden izmed učencev je 

točko dobil, ker je izračunal razliko hitrosti (40 km/h) in z njo izračunal čas potovanja za 3 km, kar se 

mi ne zdi pravilno. Tudi ta primer bo podrobneje obravnavan v poglavju Ocenjevanje pri 18. nalogi 

(slika 28). 

Dvanjast učencev je kot potek in rezultat te naloge zapisalo samo odgovor ali pa napačen rezultat 

brez računa. To je nekaj manj kot 5 % vseh analiziranih oziroma 9 % nepravilnih/delno nepravilnih. 

Izmed teh je 5 učencev napisalo le kratek nesmiseln odgovor, na primer, »Za eno uro.«, »Za 

1 kilometer.«, »Za pol časa.« ... Osem učencev je zapisalo le napačen številski rezultat brez računa. 

Pet učencev je zapisalo samo pravilen rezultat brez računskega poteka reševanja. Dva izmed teh sta 

dobila 1 točko, tako kot pravijo navodila za vrednotenje, trije učenci pa so dobili 3 točke, čeprav bi 

morali po navodilih dobiti samo eno točko. Tudi ta primer bomo podrobneje obdelali v poglavju 

Ocenjevanje pri 18. nalogi (slika 29). 

V podrazred 7 sem uvrstila ostale odgovore učencev, ki jih bomo podrobneje opredelili v tem 

odstavku. Teh učencev je bilo 50, torej natanko petina vseh analiziranih. Učenci v tem podrazredu ne 

poznajo simbolov ali niso uporabljali enot ali so uporabljali napačne enote ali so se reševanja lotili z 

nelogičnim križnim računom ali pa so dani hitrosti med seboj delili oziroma množili. Učencev, ki so 

množili/delili hitrosti med seboj, je bilo 9. Štirje učenci so se reševanja lotili z nelogičnim križnim 

računom. Prav tako štirje so operirali brez enot ali pa z napačnimi enotami oziroma enot v izrazu niso 

upoštevali. Vseh teh, ki sem jih označila kot 'ne poznajo simbolov', je bilo 33. To je 13 % vseh 

analiziranih oziroma 24 % nepravilnih/delno nepravilnih. Petnajst učencev od teh je nalogo začelo 

reševati z napačno enačbo oziroma z napačnim postopkom, npr. uporabljena je bila enačba � =
���

�
. 
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Šest učencev je v pravilno enačbo napačno vstavilo podatke. Razlog za to je verjetno v tem, da se jim 

zdi bolj smiselno večjo številko deliti z manjšo. Dvanajst učencev je zapisalo samo s številko 80/3 ali 

pa 120/3 ali pa so enačbo v=s/t napačno obrnili. 

Ocenjevanje pri 18.nalogi 

V tem poglavju se dotaknemo ocenjevanja pri 18. nalogi. Tudi za to nalogo sem tekom pregledovanja 

odgovorov učencev sproti zapisovala, če bi pri vrednotenju jaz drugače dodelila točke za podan 

odgovor učenca. V 95 % se moje mnenje o dodelitvi točk ujema z dodelitvijo točk ocenjevalcev, kar se 

mi zdi sprejemljivo. V nadaljevanju predstavimomo nekaj primerov (slike 25, 26, 27, 28 in 29), pri 

katerih bi sama točke dodelila drugače, kot so jih ocenjevalci. 

Primer 1: 

 
Slika 25: Vsebinsko prepisan primer (1) reševanja 18. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Na sliki 25 vidimo, da je učenec pravilno izračunal čas, ki ga porabi Marko, da prevozi 3 km dolg odsek 

s hitrostjo 80 km/h. Ocenjevalec mu ni dal nobene točke, sama pa menim, da bi ta učenec moral 

dobiti eno točko, saj je pravilno izračunal enega izmed časov (točko 18.2). 

Primer 2: 

 
Slika 26: Vsebinsko prepisan primer (2) reševanja 18. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Na sliki 26 je prikazano reševanje učenca, ki od ocenjevalca ni dobil nobene točke. Vidimo, da je 

učenec pravilno izračunal oba časa (18.1 in 18.2) in bi moral dobiti celo dve točki. Menim, da je v tem 
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primeru ocenjevalec nalogo prehitro označil kot nepravilno, saj je spregledal oba pravilna časa. 

Verjetno zato, ker sta bila izračunana v urah in ne v sekundah kot je to navedeno v navodilih za 

vrednotenje, vendar to še ne pomeni, da nista pravilna, saj naloga ne zahteva podanega časa v 

sekundah. 

Primer 3: 

 
Slika 27: Vsebinsko prepisan primer (3) reševanja 18. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Primer reševanja 18. naloge na sliki 27 sem si med analizo označila kot zelo poseben primer. Kar 

nekaj časa sem porabila, da sem ugotovila, da je ta učenec celotno nalogo pravzaprav skoraj pravilno 

rešil vendar na samosvoj način, ki ga nisem zasledila pri nobenem drugem učencu. Naredil je eno 

napako pri prepisovanju, namesto 80 km/h je napisal 8 km/h, kar ga je stalo pravilnega končnega 

rezultata. Menim, da bi ta učenec moral dobiti dve točki. V celotnem postopku reševanja, od začetka 

do konca vključno z zapisom odgovora v pravilnih enotah, se je zmotil samo enkrat. In to niti ne 

računsko, ampak le pri prepisovanju podatkov.  

Naslednje dva primera (sliki 28 in 29) ilustrirata reševanji, za katera mislim, da jima je ocenjevalec 

dodelil več točk, kot bi si jih po mojem mnenju zaslužila. 
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Primer 4: 

 
Slika 28: Vsebinsko prepisan primer (4) reševanja 18. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Kot četrti primer (slika 28) želim pokazati reševanje 18. naloge, za katerega menim, da je ocenjevalec 

neupravičeno dodelil točko. Učenec je najprej izračunal spremembo hitrosti 40 km/h, ki ni del poti 

proti rešitvi naloge. Iz spremembe hitrosti je učenec nato izračunal čas potovanja za 3 km in ga podal 

kot rezultat. Menim, da mu ne moremo pripisati nobene izmed predvidenih točk 18.1, 18.2 ali 18.3. 

Primer 5: 

 
Slika 29: Vsebinsko prepisan primer (5) reševanja 18. naloge učenca, ki je bil vključen v raziskavo. 

Tudi peti primer (slika 29) je v celoti prepisan, tako kot ga je podal učenec, ki je zapisal samo pravilen 

končni rezultat 45 s. Verjetno je izračun naredil na drug list ali je nalogo rešil zgolj s pomočjo žepnega 

računala ali je rešitev mogoče celo prepisal – tega ne vemo. Vsekakor si ne zasluži vseh treh točk, kot 

mu jih je dodelil ocenjevalec. V navodilih za vrednotenje jasno piše: »Če je končni odgovor 45 s, dobi 

učenec točko 18.3. Točki 18.1 in 18.2 dobi le v primeru, da je napisan račun ali potek reševanja ali se 

da iz napisanega sklepati, da je učenec nalogo pravilno reševal.« (Tabela 13). Poleg tega je v navodilih 

naloge zapisana zahteva po utemeljitvi odgovora z računom. Ta učenec bi si zaslužil za to svojo 

rešitev naloge samo eno točko. 
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5 Zaključek 
V diplomskem delu so povzete analize nalog s področja gibanja, ki jih je opravila predmetna komisija 

za fiziko. Glavni del diplomskega dela je podrobna analiza dveh strukturiranih nalog s področja 

gibanja, ki sta bili del nacionalnega preverjanja znanja iz fizike v rednem roku leta 2012. 

Analize letnih poročil kažejo, da skoraj polovica nalog oziroma delov nalog  s področja gibanja spada v 

modro območje, četrtina nalog oziroma delov nalog pa spada v zeleno območje. Nalog oziroma delov 

nalog, ki sodijo v rumeno oziroma rdeče območje je torej precej manj. Po taksonomskih stopnjah je 

daleč največji delež nalog oziroma delov nalog namenjen drugi taksonomski stopnji razumevanju in 

uporabi, saj je predmetna komisija za fiziko mnenja, da sta z vidika fizike razumevanje in uporaba 

ključnega pomena. 

Pri analizi nalog ugotovimo, da zna 60 % učencev pretvoriti hitrost iz km/h v m/s, s čimer se ta del 

naloge 17 uvršča v rdeče območje. Veliko učencev v tem delu naloge ni zabeležilo postopka 

računanja, samo napačen rezultat. Znaten delež teh je hitrost 27 km/h risal na graf, kjer je bila na y 

osi označena hitrost v m/s, pa so učenci kljub temu na ta graf risali hitrost pri vrednosti 2,7 (m/s). To 

pomeni, da jih je precej pretvarjalo iz km/h v m/s tako, da so hitrost desetiško prepisali v vrednost, ki 

je bila dosegljiva na y-osi. Nekaj jih je hitrost pretvarjalo tako, da so delili s 3 namesto 3,6 ali pa so 

množili s 3,6. Menim, da bi bilo smiselno učencem pri pouku fizike podrobneje razložiti pretvorbo iz 

km/h v m/s in obratno, saj bi tako večji delež učencev vsaj poskušal z računom pretvoriti hitrost v 

zahtevane enote, ne pa, da se na pamet učijo številko za pretvarjanje (3,6), ki jo velikokrat pozabijo 

ali pa ne vedo ali morajo z njo deliti ali množiti. Pri delu naloge 17, kjer so morali učenci narisati graf 

hitrosti v odvisnosti od časa za enakomerno gibanje in enakomerno pojemajoče gibanje, 

ugotovljamo, da je nekaj več kot 61 % učencev narisalo ustrezen graf. Ta del naloge se je uvrstil v 

rumeno območje. V analizi zaznamo, da je izmed teh, ki so graf narisali narobe, petina učencev graf 

začela risati iz koordinatnega izhodišča. Ugotovitev nakazuje na ponotranjeno težnjo učencev, da graf 

'vedno' rišejo iz koordinatnega izhodišča. Tretji del naloge 17, pri katerem so učenci morali izračunati 

pospešek med ustavljanjem kolesarja, spada v modro območje, saj ga pravilno reši precej manj 

učencev kot prva dva dela te naloge (le 22 % učencev). Kot je ugotovila že predmetna komisija, je 

znaten del nepravilnih odgovorov, kar 30 %, nepravilen, ker učenci niso upoštevali predznaka 

pospeška, ki je bil negativen, saj gre za pojemajoče gibanje. Menim, da je eden izmed vzrokov za to 

tudi nepravilno računanje spremembe hitrosti. Ugotovimo, da je precej učencem težave povzročalo 

računanje z enotami, kar je že znano dejstvo. Po drugi strani je malo učencev, ki so rezultat 

(pospešek) pustili brez enot, kar je spodbudno in kaže na to, da se učenci zavedajo, da je uporaba 

enot pomembna. Okoli 36 % od vseh nepravilnih odgovorov predstavlja samo napačen rezultat 

pospeška, brez kakršnega koli računa, kar kaže na to, da se nekateri učenci še vedno ne zavedajo, da 

je postopek reševanja pomemben in ga je potrebno napisati še posebej takrat, ko naloga to tudi 

zahteva. 

Celotna 18. naloga po uspešnosti spada v modro območje in je III. taksonomske stopnje. Nalogo je v 

celoti rešilo le 14 % učencev. Skoraj tretjina učencev se naloge sploh ni lotila. Nekaj več učencev je 

pravilno izračunalo čas vožnje pri hitrosti 80 km/h kot pa pri hitrosti 120 km/h. Pri tem je treba 

povedati, da so ti učenci računali čas le pri eni hitrosti. Kar 20 % nepravilnih odgovorov je bilo 

nepravilnih zato, ker so učenci računali razliko hitrosti. Nekateri izmed teh so se pri tem ustavili, drugi 

pa so z razliko hitrosti potem računali čas potovanja za odsek 3 km. Precej reševanj učencev je bilo 

napačnih, ker so učenci uporabili napačen postopek reševanja oziroma napačno enačbo. V nalogi gre 
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za enakomerno gibanje in uporabo zelo preproste enačbe, ki naj bi jo učenci po pričakovanjih v veliki 

meri usvojili. Zaznali smo tudi, da so učenci pravilno zapisali enačbo v=s/t ampak so v enačbo 

napačno vstavili podatke. Razlog je verjetno ta, da ne poznajo simbolov za fizikalne količine ali pa jih 

zavede to, da želijo večjo številko deliti z manjšo. 

Poleg same analize rezultatov učencev smo pozorno spremljali tudi vrednotenje ocenjevalcev. Ker 

gre za strukturirani nalogi, popolne objektivnosti ne moremo pričakovati. Moje mnenje glede 

dodelitve točk se je v 95 do 96 % ujemalo z dodelitvijo točk ocenjevalcev, kar smatram za zadovoljivo 

ujemanje. Pa vendar moramo stremeti k temu, da bo vrednotenje še bolj objektivno in pravično. 

Objektivnost vrednotenja bi se lahko še malce izboljšala z natančnejšimi navodili za vrednotenje. 
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