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POVZETEK 

Ena izmed raziskav, s katero ugotavljajo naravoslovno in matematično znanje 

učencev, je raziskava TIMSS. Gre za mednarodno raziskavo trendov znanja 

matematike in naravoslovja, ki se izvaja v četrtem in osmem razredu 

osnovnošolskega izobraževanja. Raziskava omogoča primerjavo znanja iz 

matematike in naravoslovja med osnovnošolskimi vrstniki po celem svetu. Izvaja 

se v razmiku štirih let. Pri tem se določen del nalog ponovno uporabi v preizkusih 

znanja naslednje raziskave. Zaradi ponovitve nalog je analiza dosežkov 

učencev primerna za merjenje znanja o točno določenih vsebinah. V diplomski 

nalogi sem uporabila naloge dveh raziskav TIMSS, ki se sicer ne ponovijo, vse 

pa so povezane s fizikalnimi tematikami.  

Cilj diplomske naloge je ugotoviti povezanost med fizikalnimi nalogami raziskav 

TIMSS 2003 in TIMSS 2011 in dosežki učencev z vidika tematike, kognitivne 

stopnje in strukture nalog.  

V okviru tega sem si zastavila naslednje cilje: izbrati fizikalne teme, ki najbolje 

opišejo vsebinske sklope učnih načrtov naravoslovja in fizike.; iz omenjenih 

raziskav TIMSS izločiti naloge s fizikalno tematiko in jih uvrstiti v tabele glede 

na snov in glede na kognitivno stopnjo; vrednotiti izbrane naloge glede na 

povezave med uspešnostjo reševanja in določeno tematiko, kognitivno stopnjo 

nalog, ter strukturo nalog.  

Naloge sem analizirala glede na temo, pri kateri so bili učenci najbolj ali najmanj 

uspešni pri posamezni kognitivni stopnji. Za posamezno tematiko sem 

ugotavljala povezanost med kognitivno stopnjo nalog in uspešnostjo učencev. 

Iskala sem tudi povezave med strukturo nalog in uspešnostjo reševanja.  

Rezultati analize kažejo, da so učenci bolj ali manj uspešni pri temah, ki se 

tekom osnovnošolskega izobraževanja ponovijo večkrat, vendar konkretnih 

povezav med tematikami, ki so pogosteje obravnavane, in uspešnostjo 

reševanja, nisem opazila. Pokazalo se je namreč, da so bili učenci enako 

uspešni tudi pri tematikah, ki se v učnih načrtih pojavijo le nekajkrat. Poleg tega 

so uspešnejši pri nalogah zaprtega tipa in nalogah, ki vsebujejo kratko besedilo 

brez zahtevnejših izrazov in pojmov.  

Ugotovila sem, da so učenci uspešnejši pri nalogah, ki opisujejo situacije 

vsakdanjega življenja, ob tem pa so povezane tudi s fizikalnimi pojavi. 

Ključne besede: TIMSS, učni načrt, kognitivne stopnje 

 

  



 
 

ABSTRACT 

One of the assessments for establishing knowledge of students is the Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) which is carried out in 

the fourth and the eighth grade of primary school. The assessment enables 

worldwide comparison of knowledge in mathematics and science among 

primary school students. TIMSS assessments are conducted every four years. 

Certain parts of problems are used again in future assessments. Because of the 

repetition of problems, an analysis of students' achievements is suitable for 

measurement of knowledge on specific topics. In my diploma, I used problems 

pertaining to physics.  

The aim of the diploma is to determine a connection between physics problems 

in the TIMSS 2003 and the TIMSS 2011 assessments, and achievements of 

students in terms of topic, cognitive level and structure of problems.  

In this context I have set the following goals: select topics related to physics that 

best describe elements of curricula of science and physics; from aforementioned 

TIMSS assessments alienate problems pertaining to physics and set them in 

tables regarding to content and cognitive level; evaluate selected problems 

regarding to connections between successful solving and a certain topic, 

cognitive level of problems, and structure of problems.  

I have analysed problems regarding to topic where students were the most or 

the least successful at a certain cognitive level. For each topic I have found the 

connection between cognitive level of problems and student success. I have 

also been looking for connections between structure of problems and successful 

solving.  

The results of the analysis show that students successfully master topics they 

are taught several times throughout elementary school. I have not found 

connections between topics that are frequently discussed in school and 

successful problem solving. I have also concluded that students are equally 

successful in topics that are rarely included in the curriculum. Furthermore, 

students more successfully solve closed ended problems and tasks that include 

brief text without complex terms and concepts.  

I have determined that students are more successful in solving problems that 

pertain to everyday life situations while also presenting an association with 

physics phenomena. 

 

Keywords: TIMSS, curriculum, cognitive level 
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1 UVOD 

 

Ko tri leta star otrok prvič sliši neznano besedo, in le ta nima preveč zlogov, jo 

brez težav ponovi. Če je izgovorjava za otroka prezahtevna, ne moremo 

pričakovati, da bo besedo ponovil brez napake. Podobno situacijo lahko 

srečamo pri učencih, ki spoznavajo fizikalne pojave. Večina otrok je že poskusila 

držati napihnjeno žogo pod vodo, ampak le nekateri učenci so si po prvi 

obravnavi pri pouku zapomnili pojem sila vzgona in njen učinek na potopljeno 

telo.  

Raziskave kažejo, da predznanje učence po eni strani zmede pri usvajanju nove 

snovi, če predznanje ni v celoti usvojeno. Po drugi strani se ravno nova snov 

gradi na temeljih predznanja. Učitelj se mora zavedati, da lahko v predhodnem 

znanju učencev nastopajo pomanjkljivosti zaradi pomanjkljive razlage ali 

napačnega interpretiranja snovi. Zato mora učitelj na predznanje gledati kot na 

prilagodljiv gradnik, ki ga skupaj z učencem lahko transformira. Novo znanje ne 

nadomesti predznanja, ampak ga ponovno uporabi. Obnovitev predznanja je 

mogoča v procesu v katerem je »rafinirano« predznanje skupaj z novimi 

informacijami zbrano v obsežnejšo strukturo. Pri tem je izraz »rafinirano« 

predznanje namenjen znanju v katerem ni pomanjkljivosti oziroma le te niso tako 

izrazite. Novo znanje vključuje konceptualne spremembe, ki se zgodijo počasi 

in temeljijo na novih zamislih, ugotovitvah in zahtevah [1]. 

Predznanje je pomembno za učno uspešnost učencev. Poleg predznanja pa so 

za učni uspeh pomembni tudi drugi dejavniki. Zanimalo me je, kako na 

uspešnost učencev vplivajo dejavniki kot so kognitivna stopnja, strukturiranost 

naloge, ter njena vsebinska in besedilna zahtevnost, zato sem se temu posvetila 

v diplomski nalogi.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V 

teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila učne načrte osnovne šole, 

ki so povezani z naravoslovjem in fiziko. S tem sem opisala standarde znanja, 

ki naj bi jih učenci usvojili na posamezni starostni stopnji, v posameznem 

razredu. Raziskava TIMSS se izvaja v četrtem in osmem razredu. Četrtošolci 

naj bi torej usvojili vse standarde znanja do vključno četrtega razreda, osmošolci 

pa skoraj vse standarde znanja, razen tistih, ki so predvideni za deveti razred. 

Po temeljitem pregledu učnih načrtov sem sestavila tematske kategorije 

povezane s fizikalnimi vsebinami, ki najbolje zajamejo vsebinske sklope 

pregledanih učnih načrtov. Predstavila sem tudi raziskavo TIMSS, ter 

taksonomske stopnje in tipe nalog uporabljene v raziskavi.  

V raziskovalnem delu diplomske naloge sem pregledala naloge dveh raziskav, 

TIMSS 2003 in TIMSS 2011, tako za 4. kot tudi za 8. razred. Izbrala sem naloge 

povezane s fizikalnimi tematikami. Raziskava je potekala v treh delih. V prvem 
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delu sem naloge razdelila na podlagi teme in taksonomske stopnje. Analizirala 

sem uspešnost reševanja posameznih tematik pri posamezni kognitivni stopnji. 

V drugem delu raziskave sem analizirala uspešnost reševanja posamezne 

tematike glede na tip in kognitivno stopnjo nalog. V tem delu sem naloge 

analizirala tudi s stališča zahtevnosti besedila. V tretjem delu raziskave sem 

naloge raziskave TIMSS primerjala z nalogami v učbenikih in delovnih zvezkih, 

z namenom, da ugotovim, ali so naloge v njih podobne nalogam raziskave 

TIMSS in ali bi lahko učenci te naloge uporabili za pripravo na raziskavo TIMSS.  

V zaključku diplomskega dela, sem povzela ugotovitve raziskave.  
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2 PREGLED UČNIH NAČRTOV 

 

V zakonu o osnovni šoli piše, da se z učnim načrtom določi vsebina predmetov 

ali predmetnih področij, ter standardi znanj in cilji pouka pri predmetih in 

predmetnih področjih [2]. 

Fizika je predmet, ki ponuja veliko možnosti za medpredmetno povezovanje. Na 

primer, če bi želeli narediti medpredmetno povezavo, bi jo lahko naredili tudi s 

športno vzgojo in pri tem obravnavali gibanje učencev. Merili bi pot in čas, 

računali hitrost posameznih učencev pri teku na 60 metrov, opazovali 

spremembe pri pospeševanju in podobno. Predlogi za medpredmetno 

povezovanje so zapisani v učnem načrtu za fiziko, pod temo Didaktična 

priporočila [4].  

Naravoslovno znanje se gradi postopoma. V slovenskih osnovnih šolah vsebine 

povezane s fizikalnimi tematikami zasledimo pri različnih predmetih. Učne 

načrte teh predmetov sem preučila in predstavila v tem poglavju.    

V nadaljevanju sledi pregled učnih načrtov za osnovno šolo za naslednje 

predmete: spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, naravoslovje, ter fizika. 

Poleg naštetih sem pregledala še učni načrt za predmet tehnika in tehnologija. 

Izhajala sem iz učnega načrta za fiziko, v katerem so zapisane tematike, ki jih 

obravnavajo učenci v 8. in 9. razredu. Na podlagi tega sem določila nekatere 

tematike, ki najbolje zajamejo vsebino celotnega učnega načrta za fiziko. V 

ostalih učnih načrtih sem pogledala v katerem razredu in kako poglobljeno so 

obravnavane izbrane tematike.  

Vsi učni načrti, ki sem jih uporabila za namen diplomske naloge, so se 

spremenili leta 2011. V diplomski nalogi sem uporabila podatke raziskave 

TIMSS pridobljene pred letom 2011, zato sam pregledala in predstavila tudi 

spremembe učnih načrtov. Najbolj so pomembne spremembe, ki so bile 

uvedene pri predmetu fizika, ker se raziskava TIMSS izvaja v 8. razredu. Pred 

spremembo učnih načrtov so bile v učnem načrtu za fiziko v 8. razredu 

predvidene nekatere druge tematike, kot so v trenutno veljavnem učnem načrtu 

(npr. sedaj se v 8. razredu obravnavata tematiki vesolje in svetloba, ki sta bili 

prej predvideni za 9. razred). Tabela 1 in Tabela 2 prikazujeta fizikalne vsebine 

8. in 9. razreda pred in po spremembi učnega načrta. Fizikalne vsebine, ki so 

bile dodane po spremembi učnega načrta so označene s krepkim tiskom [3].  
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Pregled vsebin v UN za predmet fizika (8. in 9. razred) 

Tabela 1: Fizikalne vsebine pred spremembo učnega načrta za predmet fizika. 

8. razred 9. razred 

Uvod v fiziko Enakomerno in pospešeno gibanje 

Sile Vesolje 

Delo in energija Električni tok 

Toplota in notranja energija Magnetna sila 

Gostota, tlak in vzgon Fizika in okolje 

 

Tabela 2: Fizikalne vsebine po spremembi učnega načrta za predmet fizika. 

8. razred 9. razred 

Uvod v fiziko Pospešeno gibanje in drugi Newtonov 

zakon 

Sile Delo in energija 

Vesolje Električni tok 

Enakomerno gibanje Magnetna sila 

Gostota, tlak in vzgon Fizika in okolje 

Svetloba Toplota in notranja energija 

 

Vsebine učnih načrtov za fiziko v OŠ sem kategorizirala in oblikovala tematske 

kategorije, na podlagi katerih bom v empiričnem delu analizirala naloge 

raziskave TIMSS.  

Tematske kategorije 

Na podlagi UN za fiziko sem določila 10 tematik. Pri večini tematik sem ohranila 

enako poimenovanje, kot v učnem načrtu za fiziko: svetloba, vesolje, sile, 

gostota, tlak in vzgon, delo in energija, ter toplota in notranja energija. Poleg 

teh, pa sem določila še naslednje tematike: merjenje in merski sistemi, gibanje, 

elektrika, ter magnetizem.  

1. Merjenje in merski sistemi,  

2. Svetloba,  

3. Vesolje,  

4. Gibanje,  

5. Sile,  
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6. Gostota, tlak in vzgon. 

7. Delo in energija, 

8. Toplota in notranja energija, 

9. Elektrika, 

10. Magnetizem [4].  

11. Snovi.  

12. Zvok [5].  

Glede na izbrane tematske kategorije sem pregledala še učne načrte od 1. do 

7. razreda in obravnavane tematike razvrstila med oblikovane kategorije. S tem 

smo pridobili vpogled v obravnavo posameznih fizikalnih tematik v osnovni šoli.  

Pregled UN za predmet naravoslovje (6. in 7. razred) 

Ob pregledu UN za naravoslovje sem opazila, da bi bilo smiselno zgornjemu 

seznamu dodati novi tematiki. To sta snovi in zvok. 

Pregled UN za predmet naravoslovje in tehnika (4. in 5. razred), ter UN za 

predmet spoznavanje okolja (1., 2. in 3. razred) 

Pri pregledovanju učnega načrta za predmet naravoslovje in tehnika, ter učnega 

načrta za predmet spoznavanje okolja, sem ugotovila, da v nižjih razredih 

obravnavajo in spoznavajo vsebine, ki sovpadajo s tematikami v 8. in 9. razredu, 

zato prej naštetim dvanajstim temam nisem dodala nove [6] [7].  

Obravnavo posameznih tem po razredih sem uvrstila v tabelo, ki je na koncu 

razdelka 2.1. V nadaljevanju sem predstavila obravnavane vsebine po 

določenih fizikalnih tematikah v celotni osnovnošolski vertikali.   

2.1 OPIS OBRAVNAVE POSAMEZNIH TEM PO RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE 

 

Merjenje je postopek, ki učence spremlja skozi vsa učna obdobja. Tema 

merjenje in merski sistemi v UN fizika zajema opredelitev pojmov fizikalna 

količina, enota in merska priprava. Predvideno je, da učenci samostojno 

izvedejo meritve in uporabijo ustrezne enote za fizikalne količine. V 8. razredu 

učenci usvojijo predpone za pretvarjanje med merskimi enotami. V nižjih 

razredih, natančneje v 6. razredu, pretvarjanje obravnavajo pri matematiki, kjer 

si pomagajo s tabelami. UN spoznavanje okolja predvideva, da znajo učenci 

meriti temperaturo in čas že na razredni stopnji, v 3. razredu. Iz vsega lahko 

sklepamo, da je tema merjenje in merski sistemi prisotna v prav vseh razredih 

osnovne šole, saj je pravzaprav ni možno zaobiti pri obravnavi ostalih tematik 

[4] [5] [7].  

Svetlobo učenci v 3. razredu spoznajo kot pojav, ki lahko vpliva na spreminjanje 

lastnosti snovi. V 4. razredu spoznajo pogoje, da telesa vidimo, če svetloba od 

njih vpada v naše oči. Poleg tega znajo pojasniti soodvisnost lege svetila in 

osvetljenega predmeta glede na velikost in lego sence, ter prikazati, da se 
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svetlobni žarki iz svetila širijo naravnost in na vse strani. V 6. razredu spoznajo 

nežive dejavnike okolje, med drugim tudi svetlobo. V 7. razredu, pri sklopu 

energija, učenci usvajajo pojme o svetlobi in barvah. Takrat spoznajo, da 

svetlobna energija povzroča spremembe snovi, kot so segrevanje, spremembe 

agregatnega stanja. Ponovijo cilje 4. razreda, da so telesa vidna, ker oddajajo 

ali odbijajo svetlobo, da svetilo oddaja svetlobo na vse strani in opredelijo 

različne pojme (svetilo, osvetljeno telo, svetlobni curek, senca). Spoznajo tudi, 

da je bela svetloba sestavljena iz svetlob mavričnih barv, da se svetloba lomi in 

odbije na meji dveh snovi, spoznajo, da se na hrapavi beli površini svetloba 

razprši, na gladki pa odbije v eno smer. Tudi v 8. razredu učenci obravnavajo 

svetlobo. Pri tem odbojni in lomni zakon nadgradijo s poskusi, spoznajo lastnosti 

leč, camero obscuro in fizikalni model očesa [4] [5] [6] [7]. 

Zametke teme vesolje najdemo v 3. razredu, ko učenci spoznajo gibanje Lune 

in lunine mene. V 4. razredu učenci obravnavajo gibanje Zemlje. Pri tem 

odkrijejo povezanost nastanka dneva in noči z vrtenjem Zemlje okoli njene osi. 

V 5. razredu povežejo letne čase s kroženjem Zemlje okoli Sonca. V 8. razredu 

učenci omenjajo osončje in zvezde. Pri tem znajo pojasniti pojme zvezda, 

satelit, planet, komet, meteor, galaksija ipd., spoznajo in primerjajo lastnosti 

posameznih planetov, opišejo obliko tirnice planetov okoli Sonca, ter pojasnijo 

različno oddaljenost do zvezd [4] [6] [7].  

Tema gibanje se omenja že v prvih razredih osnovne šole. Učenci znajo že v 

prvem razredu natančno opazovati, opisati in poimenovati gibanje živali in igrač. 

Opazijo spremembe gibanja kot sta pospeševanje in zaviranje. V drugem 

razredu znanje nadgradijo z opazovanjem sledi gibanja. V 3. razredu spoznajo, 

da lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost). V četrtem razredu znajo pojasniti 

pomen lastnosti površin glede na različne načine gibanja (drsanje, tek). Gibanje 

se potem omenja šele v 8. razredu, ko učenci opišejo premo in krivo gibanje, 

računajo hitrosti, opišejo enakomerno in neenakomerno gibanje, ter rišejo grafe. 

V 9. razredu učenci obravnavajo pospešeno gibanje in v povezavi s tem 

omenjajo drugi Newtonov zakon [4] [6] [7].  

Tema sile se omeni že v 2. razredu, ko znajo učenci opisati ravnovesje in ločiti 

stanje ravnovesja od stanja mirovanja. V 4. razredu omenjajo privlačne in 

odbojne sile med magneti. Prav tako znajo prikazati, da se telesa premikajo 

navzdol zaradi sile teže, pri tem ločijo med silami, ki delujejo na dotik in tistimi, 

ki delujejo na daljavo. Podrobneje sile obravnavajo v 8. razredu. Takrat se 

naučijo sile opisati, poimenovati, med njimi razlikovati, jih meriti, uporabiti 

vzmetno tehtnico, risati grafe, opisati silo trenja in silo upora, sestaviti vzporedne 

in nevzporedne sile, ter jih razstaviti. Spoznajo tudi zakon o vzajemnem učinku. 

Sile se omenjajo tudi pri tlaku in vzgonu. V 9. razredu se tema sile omenja pri 

pospešenem gibanju, elektriki, ter pri magnetizmu [4] [6] [7].  
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Pod eno temo sem združila pojme gostota, tlak in vzgon, ker so združeni tudi v 

UN fizika. V 4. razredu se učenci srečajo s pojmom gostota pri razvrščanju in 

lastnostih snovi, v 5. razredu pa pri shranjevanju snovi. V 5. razredu znajo 

učenci pojem gostota tudi pojasniti. V 6. razredu gostoto omenijo kot lastnost 

snovi. Gostota se omenja še v 8. razredu, ko učenci usvojijo, da je gostota 

količnik mase in prostornine, pri tem pa obravnavajo še pojma homogena in 

nehomogena telesa [4] [5] [6].  

V 5. razredu znajo učenci opisati črpalko in preprost manometer za merjenje 

tlaka. V 6. razredu se omenja zračni tlak, kot neživi dejavnik okolja. Tlak se 

kasneje omenja v 8. razredu, ko učenci spoznajo kako se spreminja tlak v 

tekočinah in ugotovijo od česa je odvisen tlak v mirujoči tekočini. V 8. razredu 

uporabijo tudi enačbo za računanje tlaka [4] [5] [6]. 

Pojem sila vzgona učenci s poskusi raziščejo v 8. razredu. Ugotovijo, da je 

vzgon rezultanta sil okoliške tekočine na potopljeno telo in uporabijo enačbo za 

računanje vzgona [4].  

 

Pod temo delo in energija sem uvrstila fizikalno delo in vse energije s katerimi 

se učenci spoznajo pri naravoslovnih predmetih.  

V 5. razredu omenijo veter kot vir energije. Nekaj o energiji učenci spoznajo v 

6. razredu. Takrat spoznajo, da je Sonce osnovni vir energije na Zemlji, 

spoznajo osnovne principe pridobivanja električne energije in njeno vsestransko 

uporabo. Znanje o energijskih virih nadgrajujejo v 9. razredu. Takrat definirajo 

fizikalno delo in uporabijo enačbo za računanje fizikalnega dela. V 9. razredu 

definirajo tudi energije (kinetična, potencialna, prožnostna) [4] [5] [6].  

 

Pojem temperatura, ki sem ga uvrstila pod temo toplota in notranja energija, se 

omenja že v 3. razredu. Učenci naj bi že v 3. razredu znali meriti temperaturo. 

V 5. razredu obravnavajo sklop toplota in temperatura. Takrat znajo dokazati, 

da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše telo, razlikovati med temperaturo 

in toploto, opisati različne termometre in meriti temperaturo. V 6. razredu pri 

lastnostnih snovi omenjajo toplotno prevodnost, ter razlikujejo med toplotnimi 

prevodniki in izolatorji. Kasneje, v 9. razredu, je toploti in notranji energiji 

namenjen celoten sklop. Učenci ponovijo zgradbo trdnin, kapljevin in plinov, 

temperaturo, raziščejo temperaturno raztezanje teles. Notranja energija se 

omenja kot energija delcev iz katerih je zgrajena snov. Učenci bi morali znati 

opisati tudi razliko med toploto in temperaturo, s poskusi raziskati prehajanje 

toplote, usvojiti pojem specifična toplota in uporabiti enačbo za računanje 

toplote [4] [5] [6] [7].  

Prve teme, ki se nanašajo na elektriko se pojavijo v 4. razredu v UN naravoslovje 

in tehnika. Učenci znajo dokazati, da nekatere snovi prevajajo električni tok, 

druge pa ne. Poznajo električno silo, ki deluje na daljavo in sestavijo preprost 

električni krog. V 6. razredu se omenja pridobivanje električne energije. Elektriko 
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omenijo tudi v 7. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Električni tok 

obravnavajo v 9. razredu. Takrat učenci spoznajo pojme kot so električni naboj, 

električna sila, influenca. Spoznajo učinke električnega toka in električno 

napetost, ter zaporedno in vzporedno vezavo porabnikov. Nazadnje 

obravnavajo še električno delo in moč [4] [5] [6] [8]. 

Temo magnetizem in z njo povezane magnete obravnavajo sprva v 4. razredu. 

Takrat pokažejo privlačne in odbojne magnetne sile in raziščejo možnosti 

uporabe magnetov. V 9. razredu je magnetni sili namenjeno celotno poglavje. 

Učenci znajo opisati magnet in predstaviti Zemljo kot magnet. Spoznajo tudi silo 

na vodnik po katerem teče električni tok [4] [6].  

Temo zvok učenci srečajo v 7. razredu. Takrat spoznajo nekaj oddajnikov in 

sprejemnikov zvoka. Spoznajo, da zvok nastane, ko se telo trese in to nihanje 

prenaša na okoliško snov. Spoznajo, da se zvok v zraku širi v vseh smereh in 

da zvok slišimo šibkeje, če se oddaljujemo od zvočila [5].  

Tema snovi se tekom osnovne šole obravnava skoraj v vsakem razredu. Že v 

1. razredu učenci spoznajo lastnosti po katerih ločimo trdne snovi in tekočine. 

Vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi. V 2. razredu znajo pripraviti 

zmesi in uporabiti postopke za ločevanje zmesi. V 3. razredu spoznajo kaj vpliva 

na spreminjanje lasnosti snovi (sončna svetloba, voda, zrak). V 4. razredu znajo 

učenci snovi razvrstiti, uvrstiti in urediti po njihovih lastnostih. Znajo pojasniti 

povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo in prikazati, da se zmesi ločijo na 

različne načine. V 5. razredu znajo učenci snovi shranjevati, prikazati, da vsako 

telo zavzema prostor. Znajo poiskati različne načine za shranjevanje snovi v 

različnih agregatnih stanjih. Spoznajo tudi snovi v naravi (voda, prst, zrak). V 6. 

razredu učenci opredelijo pojem snovi in spoznajo, da so zgrajene iz delcev. 

Razumejo razliko med porazdelitvijo delcev snovi v posameznem agregatnem 

stanju. Spoznajo tudi lastnosti snovi (prevodnost, gostota). V 7. razredu učenci 

razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi. Raztopine spoznajo kot primere 

zmesi. Spoznajo, da čiste snovi v zmesi ohranijo svoje lastnosti in spoznajo 

nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi. Pri tem tudi načrtujejo ustrezne 

postopke ločevanja zmesi. V 8. razredu učenci pri temi toplota in notranja 

energija analizirajo lastnosti snovi in gradnikov iz kaerih je zgrajena snov. 

Pojasnijo, da višja temperatura pomeni živahnejše gibanje gradnikov in 

raziščejo lastnosti v zgradbi trdnin, kapljevin in plinov [4] [5] [6] [7].  

Porazdelitev posameznih tem v razredih osnovne šole je, zaradi preglednosti, 

na naslednji strani prikazana s tabelo 3. Križec ponazarja zastopanost teme v 

določenem razredu. 
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Tabela 3: Obravnava posameznih fizikalnih tematik v posameznem razredu.  

                      Razred 
Tema 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Merjenje in merski 
sistemi 

× × × × × × × × × 

Svetloba   × ×  × × ×  

Vesolje   × × ×   ×  

Gibanje × × × ×    × × 

Sile  ×  ×    × × 

Gostota, tlak, vzgon    × × ×  ×  

Delo in energija     × ×   × 

Toplota in notranja 
energija 

  ×  × ×   × 

Elektrika    ×  × ×  × 

Magnetizem    ×     × 

Zvok       ×   

Snovi × × × × × × × ×  
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3 MEDNARODNA RAZISKAVA TRENDOV ZNANJA MATEMATIKE IN 

NARAVOSLOVJA 
 

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, katero 

mnogi poznajo pod okrajšavo TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study), je največja in najvplivnejša raziskava znanja učencev na 

področju matematike in naravoslovja, ki poteka pod okriljem Mednarodne zveze 

za evalvacijo izobraževalnih dosežkov IEA. 

Raziskava se izvaja že od leta 1995, in sicer vsako četrto leto. Leta 2015 je bila 

izvedena že šesta raziskava. Prvo leto, torej leta 1995, je v raziskavi sodelovalo 

kar 41 držav, številka pa se je povečala, saj je leta 2015 v raziskavi sodelovalo 

okoli 60 držav [9].  

»Namen raziskave TIMSS je na mednarodni ravni omogočiti državam, da z 

enakimi preizkusi znanja v enakih pogojih ugotovijo raven znanja svojih 

učencev.« Sodelujoče države izpolnijo natančen vprašalnik o vsebinah, ki so 

vključene v njihove kurikule, zato naloge v preizkusih znanja zajemajo snov, ki 

je bolj ali manj zajeta v učnih načrtih vseh sodelujočih držav [10].  

Na znanje učencev vpliva veliko faktorjev, na primer število šolskih 

pripomočkov, odnos učiteljev do dela, prioritete učencev in nenazadnje podpora 

družine pri učenju. Da bi pridobili informacije o okoliščinah pridobivanja znanja 

in dejavnikih, ki na znanje lahko vplivajo, preizkuse znanja spremljajo tudi 

vprašalniki namenjeni učencem, učiteljem in ravnateljem [11].  

Za celotno vzorčenje za raziskavo TIMSS v vseh sodelujočih državah je 

odgovoren urad Statistics Canada. Vzorčenje je naključno in večstopenjsko. V 

prvem koraku se iz nabora vseh šol v državi naključno izbere določeno število 

šol za predraziskavo, nato pa še določeno število šol za glavno raziskavo. Pri 

tem šole, ki so bile vključene v predraziskavo, ne smejo biti zajete v glavno 

raziskavo. Predraziskava je izvedena približno dobro leto pred glavno raziskavo 

in je namenjena preizkusu testnih postopkov in izvedbe raziskave, predvsem pa 

preverjanju nabora nalog in vprašanj, ki so kasneje vključene v glavno 

raziskavo. Raziskavo na šolah izvajajo zunanji izvajalci in ne učitelji [10].  

Preizkusi znanja so sestavljeni po matrični metodi, kar pomeni, da je velik nabor 

nalog razporejen v večje število različnih zvezkov. Vsak od učencev reši le en 

testni zvezek, vendar je s posebno metodo na osnovi uspešnosti reševanja 

enega zvezka mogoče izračunati, kako uspešen bi bil ta učenec pri vseh 

nalogah preizkusa. Vsak zvezek vsebuje tako matematične kot tudi 

naravoslovne naloge. Zaradi izračuna trendov polovica nalog ostane enaka kot 

v prejšnji raziskavi, ostale naloge pa se sestavijo na novo [10].  
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Merjenje trendov znanja temelji na ponovitvah vsaj delno istega preizkusa po 

nekaj letih. V TIMSS se polovica nalog iz preizkusov vsakič zadrži, polovica pa 

objavi. Tiste naloge, ki so bile objavljene, se v nasednji raziskavi zamenjajo z 

vsebinsko in težavnostno enakovrednimi novimi nalogami[14].  

Podatkovne baze vseh držav, ki sodelujejo v raziskavi TIMSS so javne. Podane 

so v elektronski obliki na spletni strani raziskave TIMSS. Podatke o vseh 

raziskavah TIMSS, ki so potekale v Sloveniji, lahko pridobimo na Pedagoškem 

inštitutu v Ljubljani.  

4 TAKSONOMSKE STOPNJE IN TIPI NALOG PRI TIMSS-U 

 

»Učne cilje (znanje, veščine, spretnosti) sistematizirajo različne taksonomije. 

Taksonomija govori o klasifikaciji učnih ciljev glede na različne stopnje 

zahtevnosti« [20]. Znani taksonomiji sta na primer Gagnejeva klasifikacija 

znanja in Bloomova taksonomija. »Naloge TIMSS so opredeljene s posebno 

taksonomijo TIMSS tako, da so razdeljene na tri kognitivna področja in sicer 

poznavanje, uporabo in sklepanje« [21]. 

4.1 OPREDELITEV TAKSONOMSKIH STOPENJ RAZISKAVE TIMSS 

(KOGNITIVNA PODROČJA) 

 

Naravoslovne naloge, s katerimi se soočajo učenci v raziskavi TIMSS, so 

razdeljene na tri kognitivna področja. Prvo je Poznavanje dejstev in postopkov, 

drugo je Uporaba znanja, tretje pa Sklepanje. »Omenjena področja so enaka 

tako za četrti kot za osmi razred, vendar je glede na razvoj kognitivnih 

sposobnosti, zrelost, poučevanje, izkušnje, ter širino in globino razumevanja, ki 

jo imajo starejši učenci, porazdelitev nalog znotraj posameznh področij 

količinsko različna za oba razreda« [12]. 

POZNAVANJE DEJSTEV IN POSTOPKOV 

Naloge iz tega področja zahtevajo, da učenec določi, navede in opiše dejstva, 

odnose in pojme, zna primerno uporabiti eksperimentalno opremo in postopke. 

Pri tem prepozna in uporabi naravoslovno besedišče.   

UPORABA ZNANJA 

Naloge, ki so uvrščene v področje uporaba znanja, učenec reši tako, da zna 

določiti in opisati podobnosti in razlike med snovmi in procesi. Poleg tega zna 

razlikovati, razvrščati in urejati posamezne predmete, snovi in procese. Učenec 

zna tudi povezati znanje o naravoslovju, za prikaz razumevanja pa uporabi 

modele (diagrame, tabele).  

SKLEPANJE 
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Naloge iz tega področja zahtevajo, da zna učenec sklepati, delati zaključke in 

svoje znanje uporabiti v nepoznanih in bolj zapletenih situacijah. Pri tem učenec 

analizira dano situacijo, povezuje pojme, oblikuje nova vprašanja, si postavlja 

hipoteze. Učenec zna tudi pretehtati prednosti in slabosti, ter na podlagi 

ugotovitev oblikovati zaključke.  

4.2 TIPI NALOG 

Glede na to katere učne cilje želimo preverjati z določeno nalogo in na kakšen 

način, uporabimo vprašanja različnih tipov. V raziskavah TIMSS sta uporabljeni 

dve obliki vprašanj, vprašanja izbirnega tipa in vprašanja odprtega tipa.  

VPRAŠANJA IZBIRNEGA TIPA 

Vprašanja izbirnega tipa nudijo učencem štiri možne odgovore, od katerih je le 

en pravilen. Učenec pri tem nima možnosti razlage ali utemeljitve svojega 

odgovora. Vprašanja so napisana preprosto in neposredno. Tudi odgovori so 

napisani brez nepomembnih dodatkov [9].  

Primer vprašanja in točkovanja naloge izbirnega tipa: 

S031401 

Kaj je glavni razlog za to, da lahko vidimo Luno? 

A  Od Lune se odbija svetloba z Zemlje. 

B  Od Lune se odbija svetloba s Sonca. 

C  Luna seva lastno svetlobo. 

D  Luna je večja od zvezd [13].  

Vsako vprašanje izbirnega tipa je vredno točko. Torej, če je učenec odgovoril z 

B, je dobil točko [9].  

VPRAŠANJA ODPRTEGA TIPA 

Pri vprašanjih odprtega tipa mora učenec odgovor zapisati. Pri utemeljevanju 

odgovora se učenec opira na kompleksno znanje in izkušnje. Vprašanja 

odprtega tipa so del merjenja trendov in predstavljajo pomemben del raziskave, 

zato je nujno, da so navodila za točkovanje v vseh državah konsistentna [9].  

Primer vprašanja in točkovanja naloge odprtega tipa: 

S031399 

Tekočina se lahko spremeni v plin ali trdno stanje. 

A  Kako lahko tekočino spremenimo v plin? 

B  Kako lahko tekočino spremenimo v trdno stanje? 

Vsako vprašanje odprtega tipa je vredno eno ali dve točki, odvisno od zahtevane 

globine razumevanja [9].  
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A del: Pravilen odgovor 

 Odgovor se eksplicitno nanaša na vrenje ali izparevanje. 

 Odgovor se nanaša na dodajanje toplote (energije) al višanje temperature 

(eksplicitno ali implicitno). 

Primeri: Damo jo v posodo in na štedilnik. 

     Segrevamo. 

     Damo jo ven na Sonce. 

     Segrejemo jo. 

 Drugi pravilni odgovori. 

Nepravilen odgovor 

 Odgovor se nanaša na proces zmrzovanja (eksplicitno ali implicitno). 

 Odgovor se nanaša na proces taljenja (eksplicitno ali implicitno) [13].  

5 RAZISKOVALNI DEL 

 

5.1 CILJI 

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

 Pregled učnih načrtov za spoznavanje okolja, naravoslovje in tehniko, 

naravoslovje, ter fiziko, 

 pregled učbenikov, 

 pregled raziskav TIMSS 2003 in TIMSS 2011, 

 izbira tematik, ki temeljijo na učnih načrtih, 

 kategorizacija nalog raziskav TIMSS po tematikah, 

 vrednotenje nalog glede na povezave med uspešnostjo reševanja in  

o določeno tematiko, 

o kognitivno stopnjo nalog, 

o struturo nalog. 

 

Analizirala sem naloge raziskav TIMSS 2003 in TIMSS 2011, ker raziskava 

TIMSS navadno meri znanje pri dveh populacijah osnovnošolskih otrok. Da bi 

kar se da dobro ugotovila korelacijo med uspešnostjo učencev in tematikami, 

sam izbrane naloge obravnavala z različnih vidikov.  

Najprej sem raziskala uspešnost reševanja fizikalnih tematik pri posamezni 

kognitivni stopnji. Nato sem raziskala še uspešnost reševanja nalog posamezne 

tematike pri različnih kognitivnih stopnjah. Pri tem sem bila osredotočena tudi 

na zahtevnost besedila nalog, ter pripadajoče slike in grafe, če so jih naloge 

vsebovale. Analizirala sem tudi uspešnost učencev pri posameznih temah glede 

na določen tip nalog.  
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Glede na to, da učenci pri pouku uporabljajo učbenike in delovne zvezke, sem 

preverila, ali so naloge, ki jih najdemo v učbenikih podobne nalogam iz raziskav 

TIMSS. 

5.2 METODE DELA 

Izhajala sem iz rezultatov kvantitativne raziskave TIMSS, ki temelji na velikem 

reprezentativnem vzorcu. V raziskavi TIMSS 2003 je sodelovalo 7795, v TIMSS 

2011 pa 8907 osnovnošolcev.  Pri analizi sem uporabila deskriptivno metodo.  

Naloge sem izbrala tako, da sem tako za 4. kot tudi za 8. razred, pregledala vse 

naravoslovne naloge. Nato sem izbrala tiste, ki so povezane s fizikalnimi 

temami, natančneje s temami, ki sem jih določila in so zapisane v poglavju 2. 

Vse naloge, ki sem jih uporabila pri analizi, so napisane v prilogi diplomske 

naloge, v poglavju 8.  

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V diplomski nalogi nameravam poiskati odgovore na naslednja raziskovalna 

vprašanja. 

1. Ali obstaja povezava med uspešnostjo reševanja fizikalnih nalog pri 

raziskavah TIMSS 2003 in TIMSS 2011 ter tipom nalog? 

2. Kakšne so povezave med uspešnostjo reševanja fizikalnih nalog pri 

raziskavah TIMSS 2003 in TIMSS 2011 ter izbranimi fizikalnimi 

tematikami? 

3. Ali obstaja povezava med uspešnostjo reševanja fizikalnih nalog pri 

raziskavah TIMSS 2003 in TIMSS 2011 ter kognitivno stopnjo nalog? 

4. Ali obstaja povezava med uspešnostjo reševanja nalog pri raziskavah 

TIMSS in nalogami iz učbenikov in delovnih zvezkov, ki so podobne 

nalogam raziskav TIMSS 2003 in TIMSS 2011? 

  



15 
 

5.4 PORAZDELITEV NALOG GLEDE NA TAKSONOMSKE STOPNJE IN 

TEME 

V tem poglavju sem ločeno analizirala naloge raziskav TIMSS 2003 in TIMSS 

2011. Pregled nalog sem izvedla glede na taksonomske stopnje in tematike. V 

tabelah 4., 5., 6. in 7. je, poleg posamezne naloge, v oklepaju naveden delež 

učencev, ki so nalogo rešili pravilno.  

TIMSS 2003 

Raziskava TIMSS 2003 vsebuje 57 nalog s fizikalno tematiko, od tega 25 nalog 

pri preizkusu za nižje in 32 nalog pri preizkusu za višje razrede. Tabela 4 

prikazuje razvrstitev nalog po kognitivni stopnji in tematikah v preizkusu znanja 

za nižje razrede. Diagram 1 prikazuje deleže nalog s fizikalno tematiko 

raziskave TIMSS 2003 glede na kognitivne stopnje v nižjih razredih. Največ 

nalog, trinajst, je druge kognitivne stopnje, osem nalog je prve kognitivne 

stopnje, najmanj nalog, samo štiri, je tretje kognitivne stopnje. Diagram 2 

prikazuje delež nalog glede na tip nalog. V raziskavi TIMSS 2003 za nižje 

razrede je nalog odprtega tipa 7, nalog zaprtega tipa pa 18. Tabela 5 prikazuje 

razvrstitev nalog po kognitivni stopnji in tematikah v preizkusu znanja za višje 

razrede. Diagram 3 prikazuje deleže nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 

2003 glede na kognitivne stopnje v višjih razredih. Le tri naloge so prve 

kognitivne stopnje, 16 nalog je druge kognitivne stopnje in 13 nalog je tretje 

kognitivne stopnje. Diagram 4 prikazuje delež nalog s fizikalno tematiko 

raziskave TIMSS 2003 glede na tip nalog, ki so v preizkusu znanja za višje 

razrede. Nalog odprtega tipa je 13, nalog zaprtega tipa pa 19. 
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Tabela 4: Razvrstitev nalog nižjih razredov glede na teme in kognitivne stopnje. 

                      Kognitivne stopnje 

Tematike 

1. 2. 3. 

Merjenje in merski sistemi    

Svetloba NALOGA 6 (95,3%) 

 

NALOGA 5 (71,1%) 

NALOGA 24 (19,4%) 

 

Vesolje NALOGA 3 (62,6%) 

NALOGA 8 (97,4%) 

NALOGA 19 (46,7%) 

  

Gibanje    

Sile NALOGA 22 (26,6%) NALOGA 2 (88,7%) NALOGA 9 

(85,6%) 

Gostota, tlak, vzgon    

Delo in energija  NALOGA 10 (36,9%)  

Toplota in notranja energija  NALOGA 4 (91,1%) 

NALOGA 11 (61,7%) 

 

Elektrika  NALOGA 17 (81,4%)  

Magnetizem  NALOGA 1 (72,7%) 

NALOGA 14 (28,7%) 

 

Zvok    

Snovi NALOGA 20 (91,3%) 

NALOGA 23 (45,4%) 

NALOGA 18A 

(78,5%) 

NALOGA 7 (63,7%) 

NALOGA 16 (73,7%) 

NALOGA 21 (50,8%) 

NALOGA 18B (16,1%) 

NALOGA 12 

(38,3%) 

NALOGA 13 

(14,2%) 

NALOGA 15 

(66,1%; 

11,1%) 
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Diagram 1: Deleži nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2003 glede na kognitivne stopnje v nižjih 

razredih.  

 

 
Diagram 2: Deleža nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2003 glede na tip nalog v preizkusu 

znanja za nižje razrede.  
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Tabela 5: Razvrstitev nalog višjih razredov glede na teme in kognitivne stopnje. 

                      Kognitivne stopnje 

Tematike 

1. 2. 3. 

Merjenje in merski sistemi    

Svetloba  NALOGA 28 (63,6%) 

NALOGA 31 (70,8%) 

NALOGA 45 (44,7%) 

NALOGA 55 (16%) 

NALOGA 25 

(60,5%) 

NALOGA 29 

(72,3%) 

NALOGA 38 

(40,5%) 

NALOGA 40 

(52,4%) 

Vesolje NALOGA 47 (74,7%) NALOGA 36 (73,7%) 

NALOGA 49 (48,2%) 

NALOGA 53 (54%) 

NALOGA 48 

(38,1%) 

Gibanje  NALOGA 41 (68,8%) NALOGA 35 

(80,1%) 

NALOGA 39 

(45,9%) 

Sile  NALOGA 56 (83,3%)  

Gostota, tlak, vzgon  NALOGA 46 (77,5%) 

NALOGA 50 (22,9%) 

NALOGA 51 

(19,6%) 

NALOGA 52 

(17,8%; 

18,4%) 

Delo in energija  NALOGA 30 (67,9%) 

NALOGA 32 (56,4%) 

NALOGA 34 (56,7%) 

NALOGA 42 

(24,5%) 

Toplota in notranja energija   NALOGA 27 

(21,8%) 

Elektrika NALOGA 33 (85,9%)   

Magnetizem  NALOGA 26 (45,1%) NALOGA 43 

(26,9%; 9,5%)  

Zvok    

Snovi NALOGA 44 (89,6%) NALOGA 37 (50,3%) NALOGA 54 

(38,4%) 
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Diagram 3: Deleži nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2003 glede na kognitivne stopnje v višjih 

razredih.  

 

 
Diagram 4: Deleža nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2003 glede na tip nalog iz preizkusa 

znanja za višje razrede. 

 

TIMSS 2011 

Raziskava TIMSS 2011 vsebuje 52 nalog s fizikalno tematiko, od tega 28 nalog 

pri preizkusu za nižje in 24 nalog pri preizkusu za višje razrede.  

Tabela 6 prikazuje razvrstitev nalog po kognitivni stopnji in tematikah v 

preizkusu znanja za četrte razrede. Diagram 5 prikazuje deleže nalog s fizikalno 

tematiko raziskave TIMSS 2011 glede na kognitivne stopnje v četrtih razredih. 

Nalog prve kognitivne stopnje je devet, nalog druge kognitivne stopnje enajst, 

nalog tretje kognitivne stopnje pa osem. Diagram 6 prikazuje delež nalog s 

fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2011 glede na tip nalog, ki so v preizkusu 

znanja za četrte razrede. Nalog odprtega tipa je 8, nalog zaprtega tipa je 20. 

Tabela 7 prikazuje razvrstitev nalog po kognitivni stopnji in tematikah v 

preizkusu znanja za osme razrede. Diagram 7 prikazuje deleže nalog s fizikalno 

tematiko raziskave TIMSS 2011 glede na kognitivne stopnje v osmih razredih. 

Največ nalog, to je deset, je druge kognitivne stopnje. Število nalog prve 

kognitivne stopnje je sedem. Sedem nalog je tudi tretje kognitivne stopnje. 

Diagram 8 prikazuje delež nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2011 
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glede na tip nalog, ki so v preizkusu znanja za osme razrede. Nalog odprtega 

tipa je 11, nalog zaprtega tipa pa 13. 

 
Tabela 6: Razporeditev nalog četrtih razredov glede na teme in kognitivne stopnje. 

                 Kognitivne stopnje 

Tematike 

1. 2. 3. 

Merjenje in merski sistemi    

Svetloba NALOGA 67 (64,3%) 

NALOGA 79 (32,5%) 

NALOGA 62 

(70,4%) 

NALOGA 77 

(68,4%) 

 

Vesolje NALOGA 83 (67,4%) NALOGA 84 

(46%) 

NALOGA 82 (47,7%) 

Gibanje    

Sile NALOGA 66 (98,2%) 

NALOGA 81 (56,3%) 

 NALOGA 65 (54%) 

Gostota, tlak, vzgon  NALOGA 58 

(50,7%) 

 

Delo in energija    

Toplota in notranja energija NALOGA 61 (80,5%) NALOGA 60 

(66,5%) 

NALOGA 71 

(26,6%) 

NALOGA 73 

(95,7%) 

NALOGA 78 

(58,2%) 

 

Elektrika NALOGA 59 (73,1%) NALOGA 63 

(55,5%) 

NALOGA 80 

(76,4%) 

 

Magnetizem   NALOGA 64 (32,2%) 

NALOGA 72 (47,9%) 

Zvok    

Snovi NALOGA 70 (47,6%) 

NALOGA 74 (22,8%) 

NALOGA 69 

(20,1%) 

NALOGA 57 (51,6%) 

NALOGA 68 (50,6%) 

NALOGA 75 (41,4%) 

NALOGA 76 (43,1%) 
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Diagram 5: Deleži nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2011 glede na kognitivne stopnje v četrtih 

razredih.  

 

 
Diagram 6: Deleža nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2011 glede na tip nalog v preizkusu 

znanja za četrte razrede.  
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Tabela 7: Razdelitev nalog osmih razredov glede na teme in kognitivne stopnje. 

                      Kognitivne stopnje 

Tematike 

1. 2. 3. 

Merjenje in merski sistemi    

Svetloba NALOGA 100 (13,9%) NALOGA 99 

(47,3%) 

 

Vesolje NALOGA 102 (74,6%) 

NALOGA 104 (76,4%) 

NALOGA 103 

(42,1%) 

 

Gibanje    

Sile  NALOGA 101 

(46,5%) 

 

Gostota, tlak, vzgon NALOGA 91 (57,6%) NALOGA 88 

(47,6%) 

 

Delo in energija NALOGA 92A (24,3%) 

NALOGA 92B (29,3%) 

 NALOGA 92C 

(34,8%) 

Toplota in notranja energija NALOGA 94A (52%) NALOGA 89 

(26,9%) 

NALOGA 96 

(48,3%) 

NALOGA 98 (43%) 

NALOGA 94B 

(43,1%) 

NALOGA 94C 

(12,2%) 

Elektrika  NALOGA 86 

(94,4%) 

NALOGA 95 

(35,1%) 

 

Magnetizem   NALOGA 93 

(39,6%) 

NALOGA 97 

(67,8%) 

Zvok  NALOGA 90 

(31,7%) 

 

Snovi   NALOGA 85 

(63,7%) 

NALOGA 87 

(69,4%) 

 

  



23 
 

 
Diagram 7: Deleži nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2011 glede na kognitivne stopnje v osmih 

razredih.  

 

 
Diagram 8: Delež nalog s fizikalno tematiko raziskave TIMSS 2011 glede na tip nalog v preizkusu znanja 

za osme razrede. 

 

V nadaljevanju sem uporabila izraza nižji in višji razredi. Pod izraz nižji razredi 

spadajo 3. razredi osemletke in 4. razredi devetletke, pod izraz višji razredi 

spadajo 7. razredi osemletke in 8. razredi devetletke.  
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5.5 USPEŠNOST REŠEVANJA IZBRANIH TEMATIK PRI POSAMEZNI 

KOGNITIVNI STOPNJI 

 

Iz diagramov 1, 3, 5 in 7 je razvidno, da je porazdelitev števila nalog po 

posameznih kognitivnih področjih za četrte in osme razrede različna. »Glede na 

razvoj kognitivnih sposobnosti, zrelost, poučevanje, izkušnje, ter širino in 

globino razumevanja, ki jo imajo starejši učenci, je porazdelitev nalog znotraj 

posameznih kognitivnih področij različna za četrti in za osmi razred« [12]. 

Tabela 7: V tabeli so prikazani načrtovani odstotki časa namenjenega reševanju v preizkusih znanja 

TIMSS 2015 za posamezna kognitivna področja naravoslovja po populacijah [12].  

Kognitivna področja Četrti razred Osmi razred 

Poznavanje dejstev in 
postopkov 

40 % 35 % 

Uporaba znanja 40 % 35 % 

Sklepanje 20 % 30 % 

 

Glede na izbrane fizikalne naloge, ki so uvrščene v tabelah v poglavju 5.4, 

ugotavljam, da tudi število nalog s fizikalno tematiko v različnih kognitivnih 

področjih ustreza razporeditvi v tabeli 7. Diagrama 1 in 5 prikazujeta deleže za 

nižje razrede, diagrama 3 in 7 pa za višje.  

V nadaljevanju sem analizirala pri kateri tematiki so učenci najbolj in pri kateri 

najmanj uspešno reševali naloge pri določeni kognitivni stopnji.  

Prva kognitivna stopnja (nižji razredi) 

Učenci in učenke nižjih razredov so bili na prvi kognitivni stopnji najmanj uspešni 

pri nalogi 74, ki spada po temo snovi, in nalogi 22, ki spada pod temo sile. Obe 

nalogi vsebujeta kratko vprašanje in učencu ponudita odgovore med katerimi 

lahko izbira. Pri nalogi 74 so bili učenci manj uspešni, verjetno zato, ker naloga 

vsebuje zahteven pojem in izraz. Sprašuje namreč po procesu kondenzacije. 

Da bi učenci pravilno rešili nalogo 22, bi morali poznati razlike med učinki 

težnosti in učinki magnetizma. Oba pojma zahtevata abstraktni način 

razmišljanja. Glede na to, da te učinke obravnavajo v 4 razredu, lahko 

predvidevamo, da jih pred pisanjem raziskave TIMSS še niso obravnavali ali pa 

jih še niso uspeli dobro utrditi. Najbolj uspešni so bili pri nalogi 66, ki spada pod 

temo sile, in nalogi 20, ki spada pod temo snovi. Obe nalogi opisujeta situaciji, 

ki jih lahko učenci srečajo v vsakdanjem življenju. V nalogi 66 je omenjena 

jadrnica, učencem pa je postavljeno vprašanje »Kaj poganja jadrnico?«. Pri 

nalogi 20 pa morajo učenci ugotoviti katera snov se raztopi v vodi. Med naštetimi 

snovmi je pravilni odgovor sladkor, ki ga vsi učenci verjetno dobro poznajo.   
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Druga kognitivna stopnja (nižji razredi) 

Na drugi kognitivni stopnji so bili učenci in učenke nižjih razredov obeh raziskav 

TIMSS najmanj uspešni pri temi snovi. Težave sta jim povzročali nalogi 

odprtega tipa 18B in 69. Učenci so pri nalogi 18 znali napisati kovinske predmete 

(v delu A), niso pa znali pojasniti uporabe predmeta (v delu B). Naloga 69 

učence spomni na agregatna stanja snovi in gibanje delcev v teh stanjih. Glede 

na to, da so učenci pri nalogi 15 (ki se tudi nanaša na snovi, ampak je druge 

kognitivne stopnje) znali ločiti med agregatnimi stanji, niso pa znali pojasniti 

svojih odgovorov, sklepam, da imajo učenci tudi v primeru naloge 69 težave z 

izražanjem (zapisovanjem pojasnila odgovora). Po drugi strani so učenci 

izkazali znanje teme toplota in notranja energija, pri nalogah 73 in 4. Obe nalogi 

sta zaprtega tipa, poleg tega pa opisujeta situaciji s katerima se je verjetno 

srečal vsak učenec. Naloga 73 namreč zahteva, da učenec izmed prikazanih 

termometrov izbere tistega, ki kaže najvišjo temperaturo. Naloga 4 pa od učenca 

zahteva odgovor na vprašanje »Kaj se dogaja z vodo, ko vre?«.  

Tretja kognitivna stopnja (nižji razredi) 

Za tretjo kognitivno stopnjo je za nižje razrede nalog precej manj. Učenci so bili 

pri teh nalogah bolj ali manj uspešni (učenci so pri nalogah večinoma dosegli 

okoli 50%). Učenci so v nalogi 9 pokazali, da razumejo, da je za merjenje mase 

vseeno kako postavimo predmet na tehtnico. Najmanj uspešni so bili pri nalogi 

13, ki sem jo uvrstila pod temo snovi. Naloga je odprtega tipa, učenci pa morajo 

v odgovoru pojasniti, zakaj polna steklenica vode ob zamrzovanju povzroči 

njeno razbitje. Verjetnost za manjšo uspešnost je, da učenci z besedami težko 

izrazijo svoje znanje, sama pa ne bi izločila niti možnosti, da učenci ne vedo, da 

določena količina ledu zavzame večjo prostornino kot enaka količina vode.  

Prva kognitivna stopnja (višji razredi) 

V višjih razredih najdemo malo nalog, ki so prve kognitivne stopnje. Najmanj 

uspešni so bili pri nalogi 92, ki sem jo uvrstila pod temo delo in energija. Naloga 

je odprtega tipa in učence sprašuje po energijah, ki jih ima voda na določenih 

višinah. Ob izvedbi raziskave TIMSS 2011, je bila tema delo in energija 

obravnavana v 8 razredu. Razlog, da jo je rešil majhen delež učencev je mogoče 

v tem, da je bila raziskava TIMSS tistega leta izvedena pred obravnavo snovi 

delo in energija. Najbolj uspešni so bili pri nalogi 33, ki sem jo uvrstila pod temo 

elektrika. Gre za nalogo zaprtega tipa, situacija, ki jo naloga opisuje pa je znova 

takšna, da bi jo učenci lahko srečali v vsakdanjem življenju. Naloga prikazuje 

žepno svetilko in različne načine vstavljanja baterij, učence pa sprašuje po 

pravilni postavitvi baterij.  

Druga kognitivna stopnja (višji razredi) 

V raziskavi TIMSS 2003 so bili učenci najbolj uspešni pri nalogi 56, ki spada pod 

temo sile. Učenci so z nalogo 56 pokazali, da razumejo pojem teža in vedo v 
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katero smer kaže sila. Najmanj uspešni so bili pri nalogi 55, ki spada pod temo 

svetloba. Naloga je odprtega tipa in od učencev zahteva zapis o lomu sončne 

svetlobe na stekleni prizmi. V povprečju so bili učenci pri nalogah druge 

kognitivne stopnje iz TIMSS 2011 manj uspešni (učenci so pri vseh dosegli 

rezultate pod 50 %). Izpostavila bi nalogo 89, pri kateri morajo učenci obkrožiti 

izjavo, ki najbolje pojasni, zakaj nekatere tire položijo tako, da je med kovinskimi 

tirnicami reža. Ne moremo trditi, da so se vsi učenci že kdaj zagotovo peljali z 

vlakom, lahko pa rečemo, da se pomembnost razmaka med tirnicami 

premalokrat omeni, tako v šoli kot tudi v vsakdanjih situacijah otrok.  

Tretja kognitivna stopnja (višji razredi) 

Nalog tretje kognitivne stopnje je bilo v TIMSS 2003 nekaj več kot v raziskavi 

TIMSS 2011. Učenci so manj uspešno reševali nalogi 51 in 52, ki spadata pod 

temo gostota, tlak in vzgon. Obe se nanašata na nalogo 50, ki vsebuje zelo 

veliko besedila. Nalogo 50 je rešil majhen delež učencev, čeprav je naloga 

druge kognitivne stopnje. Učenci so morali izračunati gostoto kovinske kocke, 

rezultat pa kasneje uporabiti v nalogi 52. Te naloge pokažejo, da učenci slabo 

rešujejo naloge, ki vsebujejo veliko besedila, še slabše je, če mora učenec svoj 

izračun uporabiti v neki drugi nalogi. Precej dobro so se učenci odrezali pri 

nalogi 35, ki sem jo uvrstila pod temo gibanje. Iz grafa so morali razbrati koliko 

časa potrebuje hrošč za 10 cm dolgo pot. Takrat, ko se je pisala raziskava 

TIMSS 2003, so učenci enakomerno gibanje obravnavali v 9 razredu. Razlog, 

zakaj so učenci to nalogo tako uspešno reševali, je mogoče to, da so spoznali 

grafe tudi pri drugih predmetih kot sta biologija in matematika.  

Povezava med uspešnostjo reševanja fizikalnih nalog pri raziskavah TIMSS 

2003 in TIMSS 2011 in kognitivno stopnjo ni opazna. Učenci dosegajo dobre 

rezultate pri nalogah vseh treh kognitivnih stopenj. 

 

5.6 USPEŠNOST REŠEVANJA POSAMEZNE TEMATIKE GLEDE NA TIP IN 

KOGNITIVNO STOPNJO NALOG 
 

Sprva sem nameravala analizirati naloge posamezne tematike glede na 

kognitivno stopnjo, nato pa še glede na tip nalog, ter zahtevnost besedila. Ker 

izbrane naloge obsegajo pri izbranih tematikah večinoma le dve kognitivni 

stopnji, sem se odločila, da bom pri analiziranju nalog posamezne tematike 

obravnavala tako kognitivno stopnjo kot tudi tip nalog.  

Vzorec tematik na katere se nanašajo naloge za nižje razrede, je podoben tako 

za TIMSS 2003, kot tudi za TIMSS 2011. Naloge se nanašajo na sledeče teme: 

svetloba, vesolje, sile, toplota in notranja energija, elektrika, magnetizem in 

snovi. Le ena naloga se nanaša na temo gostota, tlak in vzgon. Tudi na temo  
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delo in energija se nanaša le ena naloga. Glede na to, da gre za zahtevni temi, 

ni presenetljivo, da v analiziranih raziskavah ni drugih nalog teh dveh tem.  

Vzorec tem, na katere se nanašajo naloge za višje razrede osnovne šole, je 

prav tako podoben za obe raziskavi TIMSS, ki sem ju uporabila v diplomski 

nalogi. Naloge obsegajo naslednje teme: svetloba, vesolje, gibanje, gostota, tlak 

in vzgon, delo in energija, toplota in notranja energija, elektrika, magnetizem in 

snovi. V preizkusih znanja za višje razrede raziskav TIMSS 2003 in TIMSS 2011 

sta le dve nalogi na temo sile in eno, ki se nanaša na temo zvok. Mogoče zato, 

ker je snov, ki zajema sile precej obširna in zahtevna, ni veliko nalog na to temo.  

Podrobnejša analiza uspešnosti reševanja posameznih tematik za določene 

razrede je podana v naslednjih odstavkih.  

Nižji razredi osnovne šole: 

 

Naloge, ki se nanašajo na temo svetloba so bile pri obeh raziskavah zelo dobro 

reševane. Učenci so pri nalogah zaprtega tipa dosegali boljše rezultate kot pri 

nalogah odprtega tipa. Največji uspeh so učenci dosegli pri nalogi 6 v kateri so 

morali izmed naštetih pojavov izbrati tista dva, ki skupaj ustvarita mavrico, torej 

učenci zelo dobro vedo kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da vidijo mavrico. 

Zanimivo je, da učenci vedo kako mora biti postavljena senca telesa glede na 

svetilo, kot na primer v nalogi 77, ko pa morajo z besedami opisati senco telesa, 

pa nalogo bistveno slabše rešijo, kot na primer nalogo 24. Učenci so bili uspešni 

tako pri nalogah, ki spadajo v prvo kognitivno stopnjo, kot tudi pri nalogah, ki jih 

uvrščamo v drugo kognitivno stopnjo.  

 

Učenci so pri temi vesolje dosegli zadovoljive rezultate. Vse so bile zaprtega 

tipa. Vedo, da je Sonce bolj vroče od planetov in Lune, primer je naloga 8, težko 

pa izmed podanih odgovorov izberejo tistega, ki pojasni nastanek dneva in noči, 

na kar se nanašata nalogi 83 in 84. Da poznajo lego teles v vesolju so učenci 

dokazali z nalogo 3. Naloge na temo vesolje so bile vseh treh stopenj. Viden je 

vzorec, da so bolj uspešni pri nalogah prve kognitivne stopnje, kot pri nalogah 

tretje kognitivne stopnje.  

 

Učenci pri nalogah, ki se nanašajo na temo sile, dosegajo dobre rezultate. 

Razlog je verjetno tudi v tem, da imajo s silami vsakdanje izkušnje. Primer sta 

nalogi 2 in 9, v katerih učenci izražajo znanje o sili teže, ter naloga 66. Izraz, ki 

so ga morali učenci poznati, da so uspešno rešili nalogo 65 je ravnovesje. 

Presenetila me je naloga 22, ki spada v prvo kognitivno stopnjo. Pravilno jo je 

rešilo le slabih 30 % učencev. S tem so pokazali, da ne ločijo med učinki težnosti 

in učinki magnetizma.  
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Kar nekaj nalog se nanaša na temo toplota in notranja energija. Vse so zaprtega 

tipa, učenci pa so jih večinoma pravilno reševali. Tako so v nalogi 73 pokazali, 

da znajo odčitati temperaturo s termometra, v nalogi 60 so pokazali, da poznajo 

procese, ki so potrebni za spreminjanje agregatnih stanj. Presenečena sem nad 

nalogo 71, v kateri so morali učenci ugotoviti kaj se zgodi s temperaturama 

vročega jajca in mrzle vode, ko ju združimo. Rešilo jo je le slabih 30 % učencev. 

V nalogi ni bilo zapletenih izrazov, le podane trditve so si bile med seboj precej 

podobne, kar je mogoče učence zmedlo.  

 

Pri temi elektrika so učenci dobro reševali tako odprte kot tudi zaprte tipe nalog. 

V nalogi 17 so pokazali, da vedo kako izgleda električni krog, v nalogi 59 so 

znali napisati dve uporabi elektrike v vsakdanjem življenju, v nalogi 80 pa so 

pokazali, da poznajo prevodnike. Pri uspešnosti reševanja glede na kognitivne 

stopnje ni vidnih razlik.  

 

Pri temi magnetizem je opazno, da so učenci uspešneje reševali naloge 

zaprtega tipa, kot naloge odprtega tipa. Poleg tega je več učencev pravilno 

rešilo naloge druge kognitivne stopnje v primerjavi z nalogami na tretji kognitinvi 

stopnji. Ločevanje zmesi so spoznali že v drugem razredu, zato jim naloga 1 ni 

predstavljala težav. Pri nalogi 14 so na magnetih označeni le poli, kar je mogoče 

kakšnega učenca zmedlo pri reševanju. Mogoče bi bili učenci pri nalogi bolj 

uspešni, če bi bili magneti pobarvani z dvema barvama, s tem bi bili podobni 

magnetom, ki se navadno uporabljajo v šolah.  

 

Največ je bilo nalog na temo snovi. Bile so razvrščene v vse kognitivne stopnje 

in glede na dosežke učencev težko trdim, da so učenci uspešnejši pri nalogah 

prve kognitivne stopnje kot pri nalogah drugih dveh stopenj. Naloge nimajo 

preveč zahtevnega besedila in na splošno ne vsebujejo izrazov, ki bi bili 

učencem tuji. Na primer nalogi 70 in 74 sta obe zaprtega tipa in prve kognitivne 

stopnje, ampak pri nalogi 70, v kateri zasledimo izraz zmes, so bili učenci bolj 

uspešni kot pri nalogi 74, v kateri so morali učenci izmed podanih trditev izbrati 

tisto, ki opisuje kondenzacijo. Na sliki 1 je prikazana naloga 70. Čeprav se izraz 

zmes pojavi v učnem načrtu že v drugem razredu, ko se učenci učijo pripraviti 

zmesi in jih ločevati, učenci pri tej nalogi niso bili najbolj uspešni. Pravilno jo je 

rešilo le 47,6% učencev. Opazno je, da več učencev pravilno odgovori na 

naloge zaprtega tipa kot na naloge odprtega tipa.  
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Slika 1: Naloga 70 [22]. 

Višji razredi osnovne šole: 

 

Učenci so uspešneje reševali zaprte tipe nalog teme svetloba kot odprte. Pri tej 

tematiki so naloge vseh treh kognitivnih tipov, ampak glede na rezultate težko 

trdim, da so učenci uspešnejši pri nalogah nižjih kognitivnih stopenj. Nalogi 29 

in 40 sta podobni. Pri obeh so morali učenci vedeti kje je slika predmeta v 

ogledalu. Bolj uspešno so rešili nalogo 29, ko so morali le izbrati v kateri točki je 

slika sveče v zrcalu, kot nalogo 40, v kateri so morali čopič narisati tako kot 

izgleda v ogledalu. Očitno so pri pouku premalo poudarjali, da se svetloba širi 

tudi skozi vakuum in to celo hitreje kot po drugih snoveh, ker so učenci nalogo 

100 zelo neuspešno reševali (dosegli so le 13,9 %).  

 

Pri temi vesolje so učenci dosegli zadovoljive rezultate tako pri zaprtih kot tudi 

pri odprtih tipih nalog. Pri nalogah 53 in 103 je opazno, da učenci zamenjujejo 

Lunin in Sončev mrk. Pri nalogi 48 so bili učenci manj uspešni. Naloga vsebuje 

veliko besedila in tabelo iz katere morajo učenci razbrati podatke.  

 

Na temo gibanje so naloge le v TIMSS 2003. Vse so zaprtega tipa. Najbolje 

uspešni so bili učenci pri nalogi 35, ki vsebuje graf enakomernega gibanja. 

Slabih 50 % učencev je pravilno rešilo nalogo 39. Razlog je verjetno v tem, da 

naloga vsebuje veliko besedila, poleg besedila pa še slike, ki jih morajo učenci 

primerjati med seboj.  

 

Pri nalogah na temo gostota, tlak in vzgon so učenci dosegli boljše rezultate, če 

so bile naloge zaprtega tipa. Besedilo naloge 50 je precej obsežno, nalogi 51 in 

52 pa se nanašata na 50 nalogo. Učenci so že 50 nalogo slabo reševali, zato 

so rezultati 51 in 52 še slabši. Z nalogo 46 so učenci pokazali, da razumejo kako 

se mešajo snovi različnih gostot. Na podlagi analize uspešnosti učencev lahko 
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trdim, da so se učenci bolje odrezali pri nalogah druge kognitivne stopnje kot pri 

nalogah tretje kognitivne stopnje.  

 

Da se lahko pojavijo razlike med nalogami različnih stopenj je lepo vidno pri temi 

delo in energija. Učenci so bili uspešnejši pri nalogah prve in druge stopnje kot 

pri nalogah tretje stopnje. Naloge pri katerih morajo učenci odčitati podatke iz 

tabel, jim povzročajo težave, kar je bilo vidno pri nalogi 42. Težave so imeli tudi 

pri poimenovanju vrste energije pri 92 nalogi.  

 

Le eno nalogo izmed vseh, ki se nanašajo na temo toplota in notranja energija, 

je rešilo 52 % učencev, pri ostalih nalogah so bili učenci manj uspešni. Ker se 

učenci naučijo meriti temperaturo že v 3 razredu,bi bilo pričakovano, da nalogo 

94A reši večji delež učencev. Učenci so očitno slabo usvojili tudi pojem 

temperaturno raztezanje, ker večinoma niso pravilno odgovorili na nalogo 89, ki 

obravnava pomen rež med tirnicami.  

 

Na temo elektrika so bile v raziskavah TIMSS 2003 in TIMSS 2011 le tri naloge. 

Vse so zaprtega tipa. Pri nalogi 86 se izkaže, da učenci dobro poznajo 

prevodnike, pri nalogi 33 pa, da imajo izkušnje z vstavljanjem baterij v predmete. 

Naloga 95 se nanaša na temo električni tok, ki se obravnava šele v 9 razredu, 

kar je verjetno razlog, da je manjši delež učencev to nalogo rešil pravilno.  

 

Pri zaprtem tipu nalog na temo magnetizem so bili učenci bolj uspešni kot pri 

odprtem tip nalog. Približno polovica učencev ve, da pri razpolovitvi magneta 

dobimo dva magneta, kar so morali uporabiti v nalogi 26. Slabih 30 % učencev 

pa je v nalogi 43 znalo narisati smer igle kompasa, če poleg nje postavimo 

magnet. Še manj, 9,5% učencev, je znalo pojasniti, zakaj so narisali tako kot so.  

 

Pri temi snovi se opazi razpon med dosežki učencev. Opazi se, da so bili učenci 

uspešnejši pri nalogah prve in druge stopnje v primerjavi z nalogami na tretji 

kognitivni stopnji. Učenci so dokazali, da poznajo procese spreimnjanja 

agregatnih stanj z nalogo 44. Presenetil me je majhen odstotek učencev, ki je 

nalogo 54 rešil pravilno, glede na to, da o ločevanju zmesi govorijo že v 2 

razredu. Pri nalogi je celoten postopek namreč že napisan, učenci so morali le 

povezati črko z ustrezno snovjo.   

 

Povezava med uspešnostjo reševanja fizikalnih nalog pri raziskavah TIMSS 

2003 in TIMSS 2011 in tipom nalog obstaja. Učenci so bolj uspešni pri reševanju 

nalog zaprtega tipa.  

 

5.7 PRIMERJAVA NALOG TIMSS Z NALOGAMI V UČBENIKIH 
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Diagram 9 in diagram 10 prikazujeta število nalog pri štirih tematikah. Z modro 

barvo je označeno število nalog zaprtega tipa, z oranžno barvo je označeno 

število nalog odprtega tipa. Naloge izbranih štirih tematik so v analiziranih 

raziskavah TIMSS 2003 in TIMSS 2011 tako odprtega kot tudi zaprtega tipa in 

v vsakem preizkusu znanja je vsaj ena naloga izbrane tematike (razen v 

preizkusu znanja v TIMSS 2011, ko ni nobene naloge pri tematiki delo in 

energija), zato sem preverila kako so naloge iz teh tematik obravnavane v 

učbenikih in delovnih zvezkih.  

Diagram 9 prikazuje število nalog posamezne tematike v raziskavah TIMSS 

2003 in TIMSS 2011 v nižjih razredih. Vse naloge so zaprtega tipa, razen dveh 

nalog pri tematiki svetloba, naloga 24 in naloga 79, ki sta odprtega tipa.  

   
Diagram 9: Diagram prikazuje število nalog posamezne tematike v raziskavah TIMSS 2003 in TIMSS 

2011 v nižjih razredih.  

Diagram 10 prikazuje število nalog posamezne tematike v raziskavah TIMSS 

2003 in TIMSS 2011 v višjih razredih. Naloge odprtega tipa pri tematiki svetloba 

so 4 (naloga 38, 45, 55 in 99). Nalog odprtega tipa pri tematiki delo in energija 

je pet (naloga 32, 42 in 94 A, 94 B in 94 C). Pod tematiko toplota in notranja 

energija spadata dve nalogi (94 B in 94 C).  
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Diagram 10: Diagram prikazuje število nalog posamezne tematike v raziskavah TIMSS 2003 in TIMSS 

2011 v višjih razredih.  

Uporabila sem učbenike Moja prva fizika 1, Naravoslovje in tehnika 4 in 

Naravoslovje 7. Poleg tega sem pregledala še delovna zvezka Naravoslovje in 

tehnika 4 in Naravoslovje 7.  

Učbenik Naravoslovje in tehnika 4 ne vsebuje nalog za utrjevanje, snov pa je  

dovolj nazorno razložena in podkrepljena s številnimi slikami. V učbeniku sta 

prisotni temi toplota in notranja energija, v okviru toplotne prevodnosti snovi, in 

svetloba. V okviru svetlobe je omenjena senca in nastanek dneva in noči[15].  

Delovni zvezek Naravoslovje in tehnika 4 je dopolnitev učbenika z istim 

naslovom. Naloge v tem delovnem zvezku so zastavljene tako, da se učenec 

snov uči ob poskusih. Te naloge niso podobne nalogam raziskave TIMSS, saj 

so naloge v raziskavi postavljene tako, da učenec znanje uporabi, naloge v tem 

delovnem zvezku pa so zastavljene tako, da se učenec ob izvajanju poskusov 

uči[18].  

Tudi učbenik Naravoslovje 7 ne vsebuje nalog. V njem najdemo le temo 

svetloba, ki je v učbeniku predstavljena v povezavi z zvokom, vesoljem, 

predstavljen je tudi lom svetlobe in odboj na zrcalu. Tudi v tem učbeniku je tema 

prikazana s slikami[16].  

Delovni zvezek Naravoslovje 7 je priloga učbenika z istim naslovom. Naloge v 

tem delovnem zvezku so tako odprtega kot zaprtega tipa. Učenec mora pri 

iskanju odgovorov na nekatere naloge izvajati poskuse, pri drugih pa na 

vprašanja le odgovori. Naloge v tem delovnem zvezku so podobne nalogam 

raziskave TIMSS. Primer je na primer slika 2, ki prikazuje nalogo 3 na strani 83, 

pri kateri mora učenec obkrožiti sliko, ki prikazuje pravilen potek žarkov. V 

raziskavi TIMSS je tej nalogi podobna naloga 99, ki je na sliki 3. Pri nalogi 99 

mora učenec sam narisati potek žarkov[19].  
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Slika 2: Naloga 3 iz delovnega zvezka Naravoslovje 7 [19]. 

 

Slika 3: Naloga 99 [22]. 

Za razliko od prejšnjih dveh učbenikov učbenik Moja prva fizika 1 vsebuje 

naloge podobne nalogam raziskave TIMSS. So tako odprtega kot tudi zaprtega 

tipa in različnih kognitivnih stopenj. V učbeniku najdemo naloge na teme sile, 

delo in energija, ter toplota in notranja energija. Na sliki 4 sta prikazani nalogi 1 
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in 2 na strani 82 iz učbenika Moja prva fizika 1. Naloga 1 je zaprtega tipa, naloga 

2 pa odprtega [17].  

 

Slika 4: Nalogi iz učbenika Moja prva fizika 1 [17]. 
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6 ZAKLJUČEK  

 

Izbor fizikalnih nalog se je sprva zdel precej obsežen. Takrat, ko sem naloge 

začela analizirati glede na zastavljene okvire, pa je postal izbor 104 nalog na 

nekaterih področjih skop. Težave sem imela na primer pri ugotavljanju 

povezanosti uspešnosti reševanja nalog in kognitivnimi stopnjami nalog 

določene tematike, ker sem imela na voljo le naloge dveh kognitivnih stopenj 

(primer je tema gibanje in naloge v višjih razredih), ali pa celo le ene kognitivne 

stopnje (v primeru teme sile in nalog v višjih razredih).  

Iz celotne analize lahko izpostavim, da so učenci bolj uspešni pri nalogah 

zaprtega tipa kot nalogah odprtega tipa. Pri nalogah zaprtega tipa učenci izmed 

podanih odgovorov lažje prepoznajo ali sklepajo na pravilnega, tudi če 

samostojno ne bi bili sposobni zapisati odgovora. Poleg odprtih tipov nalog jim 

preglavice povzročajo naloge, ki vsebujejo večjo količino besedila. Manj uspešni 

so tudi pri nalogah, ki vsebujejo izraze, ki se sicer pri poučevanju uporabljajo, 

ampak obstaja verjetnost, da se ne poudarjajo v tolikšni meri, da bi se učencem 

vtisnili v spomin.  

V raziskavi TIMSS redko najdemo naloge, ki bi se nadgrajevale, v smislu, da bi 

učenci rezultat ene naloge uporabili pri drugi nalogi. Eno takšnih nalog najdemo 

pri temi gostota, tlak in vzgon, rešil pa jo je slab 20 % delež učencev. Iz tega 

lahko sklepamo, da takšen tip nalog prezahteven za učence v 8 razredu 

osnovne šole.  

V poglavju 2 sem po pregledu učnih načrtov določila fizikalne tematike v katere 

sem kasneje razvrstila izbrane fizikalne naloge. Iz tabel v poglavju 5.3 je 

razvidno, da tematike, ki se tekom osnovnošolskega izobraževanja večkrat 

ponovijo, vključujejo več nalog. Na osnovi uspešnosti reševanja nalog lahko 

trdim, da so učenci uspešni pri tematikah, ki se v učnih načrtih pojavijo večkrat, 

ne morem pa trditi, da le pri teh tematikah dosegajo visoke rezultate. Obstajajo 

tudi naloge pri tematikah, ki se v učnih načrtih pojavijo le trikrat skozi celotno 

osnovnošolsko obdobje, pa so učenci pri odgovarjanju vseeno zelo uspešni. 

Primer takšne naloge je naloga 33 na temo elektrika. Naloga je podobna  

situacijam katerim so učenci bolj blizu in imajo posledično boljše predstave, kar 

se kaže tudi na uspešnosti reševanja.  

Povezava med uspešnostjo reševanja fizikalnih nalog in kognitivno stopnjo je 

težje določljiva zaradi skopega nabora nalog. Z vidika posamezne kognitivne 

stopnje nalog težko opredelimo pri kateri temi so učenci bolj in pri kateri manj 

uspešni. Na primer naloge na temo snovi se pojavijo pri vseh kognitivnih 

stopnjah in pri nekaterih so bili učenci bolj uspešni, pri drugih kognitivnih 

stopnjah pa manj. Razlog je ravno v strukturi nalog. Pri analizi nalog 

posameznih tem in kognitivnimi stopnjami teh nalog sem opazila, da so učenci 

pri nalogah iz nekaterih tematik bolj uspešni na nižjih kognitivnih stopnjah, kot 
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na višjih. Primer so na primer naloge na temo snovi iz raziskave TIMSS 2003 

za višje razrede. V splošnem pa glede na analizo dosežkov učencev ne morem 

trditi, da učenci boljše rešujejo naloge nižjih kognitivnih stopenj, ker dosegajo 

dobre rezultate pri vseh treh kognitivnih nivojih.  

Nazadnje sem se osredotočila še na naloge v učbenikih in delovnih zvezkih. 

Ugotovila sem, da so naloge učbenika Moja prva fizika 1 in delovnega zvezka 

Naravoslovje 7 podobne nalogam raziskave TIMSS. Posledično sta primerna za 

pripravo na raziskavo TIMSS ali pa za utrjevanje snovi.  

Z diplomsko nalogo sem ugotovila, da imajo učenci precej znanja o fizikalnih 

temah, težje pa to znanje izrazijo z besedami. Ugotovila sem tudi, da moramo v 

šolah nameniti poseben poudarek nalogam odprtega tipa in izrazom, ki so sicer 

zahtevni, vendar neobhodni za izražanje fizikalnega znanja.   
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8 PRILOGE 

 

8.1 NALOGA 1 

S011006 Močan magnet bo ločil mešanico 

A  prozornega in zelenega stekla. 

B  papirnatih in plastičnih skodelic. 

C  železnih in aluminijastih žebljev. 

D  peska in soli. 

 

Tema: Magnetizem 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 72,7 % 

 

8.2 NALOGA 2 

S011001 Slika kaže tri enako velike predmete, ki plavajo na vodi. Kateri predmet 

je najtežji?  

A  predmet A 

B  predmet B 

C  predmet C 

D  Vsi trije so enako težki. 

 

Tema: Sile 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 88,7 % 

 

8.3 NALOGA 3 

S011022 Vsako leto Zemlja enkrat obkroži 

A  Mars. 

B  Sonce. 

C  Luno. 

D  vse druge planete. 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 62,6 % 

 

8.4 NALOGA 4 

S011030 Kaj se dogaja z vodo, ko vre? 

A  Spreminja barvo. 

B  Postaja težja. 

C  Spreminja se v vodno paro. 

D  Nehajo se delati mehurčki. 
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Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 91,1 % 

 

8.5 NALOGA 5 

S011027 Ob različnih urah sončnega dneva smo opazili, da je bila senca 

drevesa različno dolga. Katera slika kaže senco opoldne (ob 12h)? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 71,1 % 

 

8.6 NALOGA 6 

S011029 Katera dva pojava skupaj lahko povzročita mavrico? 

A  megla in oblaki 

B  dež in sneg 

C  oblaki in led 

D  sončni žarki in dež 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 95,3 % 

 

8.7 NALOGA 7 

S011017 Ko narediš milne mehurčke, kaj je znotraj mehurčkov? 

A  zrak 

B  milnica 

C  voda 

D  nič 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 63,7 % 

 

8.8 NALOGA 8 

S011018 Kateri od teh je najbolj vroč? 

A  Zemlja 

B  Mars 
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C  Luna 

D  Sonce 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 97,4 % 

 

8.9 NALOGA 9 

S011009 Isto opeko položimo na tehtnico na tri različne načine. Kaj bo pokazala 

tehtnica? 

A  1. tehtnica bo pokazala največjo težo. 

B  2. tehtnica bo pokazala največjo težo. 

C  3. tehtnica bo pokazala največjo težo. 

D  Vse bodo pokazale enako težo. 

 

Tema: Sile 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 85,6 % 

 

8.10 NALOGA 10 

S011011 Vir energije, ki ga nikoli ne bo zmanjkalo, imenujemo obnovljiv vir 

energije. Kaj je primer uporabe takega vira energije? 

A  Peč na premog, ki greje hišo. 

B  Mlin na veter, ki črpa vodo na kmetiji. 

C  Petrolejka, ki razsvetljuje sobo. 

D  Dizelski tovornjak, ki vozi po cesti. 

 

Tema: Delo in energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 36,9 % 

 

8.11 NALOGA 11 

S011014 Janez je naštel nekaj razlogov, zakaj so kotliči in kuhinjske ponve 

pogosto narejeni iz bakra. Kateri od razlogov je pravi? 

A  Baker je dober prevodnik toplote.  

B  Baker se na lahek način tali. 

C  Baker je težko oblikovati. 

D  Baker se topi v vroči vodi. 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 61,7 % 
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8.12 NALOGA 12 

S031053 V spodni tabeli smo primerjali tri snovi: les, kamen in železo. 

lastnosti Snov 1 Snov 2 Snov 3 

Ali v vodi potone? Da Ne Da 

Ali lahko gori? Ne Da Ne 

Ali privlači magnet? Da Ne Ne 

Na črte zapiši, za katero snov gre. 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 38,3 % 

 

8.13 NALOGA 13 

S031005 Steklenico smo napolnili z vodo, jo zamašili in čez noč dali v 

zamrzovalnik. Zjutraj je bila steklenica razbita. Zakaj je zamrznitev vode 

povzročila razbitje steklenice? 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 14,2 % 

 

8.14 NALOGA 14 

S031306 Katere od zgornjih slik prikazujejo situacijo, kjer se magneta odbijata? 

A  sliki 1 in 3 

B  sliki 2 in 3 

C  sliki 1 in 4 

D  slike 1, 2, 3 in 4 

 

Tema: Magnetizem 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 28,7 % 

 

8.15 NALOGA 15 

S031372A Zgornja slika prikazuje škatlico, v kateri bi lahko bila trdna snov, 

tekočina ali plin. Vsebino škatlice damo nato v štirikrat večjo škatlo. 

Spodnje slike prikazujejo, kaj se zgodi s snovmi v različnih stanjih, ko jih damo 

v večjo škatlo.  

A  Ugotovi, katera slika kaže trdno snov, katera kaže tekočino in katera plin.  

B  Napiši, zakaj si izbral take odgovore.   

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: A 66,1 %, B 11,1 % 
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8.16 NALOGA 16 

S031082 Lili je v rečnem koritu našla štiri kamne iz iste snovi. Kamni so se 

razlikovali po obliki in velikosti. Kateri kamen je reka najverjetneje nosila najdlje? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 73,7 % 

 

8.17 NALOGA 17 

S031038 Slike prikazujejo žarnico, povezano z baterijo. Katera žarnica bo 

svetila? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Elektrika 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 81,4 % 

 

8.18 NALOGA 18 

S031406 Številni predmeti so narejeni iz kovine (na primer bakra, železa ali 

zlata). To je zato, ker imajo kovine veliko koristnih lastnosti. 

A  Napiši en predmet, ki je narejen iz kovine. 

B  Zaradi katere lastnosti, ki jo ima kovina, je ta predmet koristen? 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: A Poznavanje dejstev in postopkov, B Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: A 78,5 %, B 16,1 % 

 

8.19 NALOGA 19 

S031060 Tine vidi polno luno. Približno koliko časa bo minilo do naslednje polne 

lune? 

A  en teden 

B  dva tedna 

C  en mesec 

D  eno leto 
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Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 46,7 % 

 

8.20 NALOGA 20 

S031035 Katera snov se raztopi v vodi? 

A  železni opilki 

B  leseni oblanci 

C  pesek 

D  sladkor 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 91,3 % 

 

8.21 NALOGA 21 

S031370 Napiši eno razliko med trdnimi snovmi in tekočinami. 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 50,8 % 

 

8.22 NALOGA 22 

S031313 Kaj povzroča, da se predmeti odbijajo? 

A  težnost 

B  magnetizem 

C  težnost in magnetizem 

D  niti težnost niti magnetizem 

 

Tema: Sile 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 26,6 % 

 

8.23 NALOGA 23 

S031409 Katera izjava velja za vse predmete? 

A  Vsi predmeti se svetijo. 

B  Vsi predmeti so trdi. 

C  Vsi predmeti so grobi. 

D  Vsi predmeti imajo maso 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 45,4 % 
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8.24 NALOGA 24 

S031072 Na zgornji sliki sta pri senci človeka dve napaki. Napiši ti dve napaki 

pri senci.  

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 19,4 % 

 

8.25 NALOGA 25 

S012029 Drobna žarnica je postavljena 20 centimetrov levo od kvadratne 

kartice. Kartica je 20 centimetrov levo od projecijskega platna, kot kaže slika. 

Senca kartice na projekcijskem platnu ima stranico 10 centimetrov. Če 

projekcijsko platno premaknemo 40 cm v desno tako, da bo od žarnice 

oddaljeno 80 cm, kolikšna bo nova stranica sence kartice na projekcijskem 

platnu? 

A  5 cm 

B  10 cm 

C  15 cm 

D  20 cm 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 60,5 % 

 

8.26 NALOGA 26 

S022035 Slika prikazuje magnet, ki ga prežagamo na tri dele s kovinsko žago. 

Zapiši »S« ali »J« v vsak okvirček na sliki, da označiš magnetna pola srednjega 

kosa.  

 

Tema: Magnetizem 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 45,1 % 

 

8.27 NALOGA 27 

S022225 Vrelišče vode se glede na nadmorsko višino spreminja od približno 

80°C do 100°C. Kateri od Celzijevih termometrov, ki so prikazani spodaj, bi 

najbolj natančno izmeril vrelišče vode pri različnih nadmorskih višinah? 

A  termometer A 

B  termometer B 

C  termometer C 

D  termometer D 
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E  termometer E 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 21,8 % 

 

8.28 NALOGA 28 

S022058 Žarek svetlobe zadene zrcalo, kot je prikazano. Katera slika najbolje 

prikazuje odbiti žarek? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 63,6 % 

 

8.29 NALOGA 29 

S012015 Sveča stoji pred zrcalom na polici z narisano mrežo, kakor je 

prikazano. Na kateri točki bo slika sveče v zrcalu? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 72,3 % 

 

8.30 NALOGA 30 

S0012002 Vzmet 1 in vzmet 2 sta bili enaki. Nato smo vzmet 1 malo stisnili 

skupaj in pripeli. Vzmet 2 smo močno stisnili skupaj in pripeli. Katera vzmet ima 

več shranjene energije? 

A  vzmet 1 

B  vzmet 2 

C  Obe vzmeti imata enako energijo. 

D  Ne moreš povedati, če ne veš, iz česa sta vzmeti narejeni. 

 

Tema: Delo in energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 67,9 % 
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8.31 NALOGA 31 

S012004 Oseba, ki v temni sobi gleda skozi okno, lahko razločno vidi osebo, ki 

je zunaj na dnevni svetlobi. Oseba zunaj pa ne more videti osebe v sobi. Zakaj 

je tako? 

A  Ni dovolj svetlobe, ki bi se odbila od človeka v sobi. 

B  Žarki svetlobe ne morejo skozi okno dvakrat. 

C  Zunanja svetloba ne more skozi okna. 

D  Sončna svetloba ni tako močna kot svetloba iz drugih virov.  

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 70,8 % 

 

8.32 NALOGA 32 

S032131 Ko žebelj potegnemo iz lesene deske, postane topel. Razloži, zakaj. 

 

Tema: Delo in energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 56,4 % 

 

8.33 NALOGA 33 

S012037 Slike kažejo žepno svetilko in tri načine vstavljanja baterij. Kako 

moramo vstaviti bateriji, da bo svetilka delovala? 

A  Samo tako, kot na sliki K. 

B  Samo tako, kot na sliki L. 

C  Samo tako, kot na sliki M. 

D  Noben od teh načinov ne bo deloval.  

 

Tema: Elektrika 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 85,9 % 

 

8.34 NALOGA 34 

S012042 Nafta je primer naravnega vira, ki se ne obnavlja. Kaj od naštetega je 

še en primer neobnovljivega vira? 

A  les 

B  morska voda 

C  sončna svetloba 

D  premog 

 

Tema: Delo in energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 56,7 % 
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8.35 NALOGA 35 

S022041 Graf prikazuje gibanje hrošča po ravni poti. Koliko časa bo porabil 

hrošč, da bo prehodil 10 cm, če se bo še naprej gibal z isto hitrostjo? 

A  4 sekunde 

B  6 sekund 

C  20 sekund 

D  25 sekund 

 

Tema: Gibanje 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 80,1 % 

 

8.36 NALOGA 36 

S022283 Planet Jupiter je večji od Lune, z Zemlje pa je videti manjši kot Luna. 

Pojasni, zakaj? 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 73,7 % 

 

8.37 NALOGA 37 

S022187 Kaj od naslednjega ni zmes? 

A  dim 

B  sladkor 

C  mleko 

D  barva 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 50,3 % 

 

8.38 NALOGA 38 

S022161 Na kratko razloži, kako očala in kontaktne leče pomagajo nekaterim 

ljudem, da vidijo bolj razločno. 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 40,5 % 

 

8.39 NALOGA 39 

S022222 Naslednje slike prikazujejo devet različni poskusov, ki jih je uroč 

opravil z dvema vozičkoma. Vozička sta imela različno velika kolesa, na njiju pa 
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je bilo naloženo različno število enako težkih kock. Za vse poskuse je uporabil 

isto desko, vozička pa je spuščal z različnih višin. Preizkusiti hoče domnevo: 

čim višje je naslonjena deska, tem hitreje se bo voziček peljal ob dnu klanca. 

Katere tri poskuse mora primerjati? 

A  G, H in I 

B  I, W in Z 

C  I, V in X 

D  U, W in X 

E  H, V in Y 

 

Tema: Gibanje 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 45,9 % 

 

8.40 NALOGA 40 

S022279 Na sliki je čopič, ki leži na polici pred ogledalom. Nariši njegovo sliko, 

kot bi jo videl v ogledalu. Pomagaj si z vzorcem črt na polici. 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje:  Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 52,4 % 

 

8.41 NALOGA 41 

S022040 Slika na levi prikazuje žogo, pritrjeno na konec vrvi, ki jo vrtimo v krogu. 

Slika na desni pa prikazuje vrtenje žoge, gledano od zgoraj. Žogo nekaj časa 

vrtimo, potem pa izpustimo vrvico, ko je žoga v točki Q. katera izmed slik kaže, 

kako se bo žoga gibala v trenutku, ko bomo izpustili vrvico? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Gibanje 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 68,8 % 

 

8.42 NALOGA 42 

S022286 Spodnja tabela prikazuje rezultate poskusa, s katerim so ugotavljali, 

kako se spreminja dolžina vzmeti, če nanjo obešajo različno težke uteži.  

Masa (grami) Dolžina vzmeti (cm) 

0 5 

10 7 

20 9 
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30 11 

40 12 

50 13 

60 13 

Opiši kako se je spreminjala dolžina vzmeti, ko so nanjo obešali različno težke 

vzmeti.  

 

Tema: Delo in energija 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 24,5 % 

 

8.43 NALOGA 43 

S032625 Igla kompasa na sliki kaže sever in jug (S in J). Kompas postavimo 

poleg magneta, kot vidiš na spodnji sliki.  

A  Nariši iglo v kopasu. Na igli označi sever (S) in jug (J). 

B  Razloži svoj odgovor, pri čemer si pomagaj z znanjem o magnetih.   

 

Tema: Magnetizem 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: A 26,9 %, B 9,5 % 

 

8.44 NALOGA 44 

S032055 Če mokro brisačo pustimo na soncu, se posuši. Kateri proces to 

povzroči? 

A  taljenje 

B  vrenje 

C  kondenzacija 

D  izhlapevanje 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 89,6 % 

 

8.45 NALOGA 45 

S032626 Neko noč je Metka skozi okno opazovala nevihto. Zagledala je blisk 

strele, nekaj trenutkov kasneje pa je zaslišala grom. Razloži, zakaj je videla 

svetlobo, preden je zaslišala grom.  

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 44,7 % 

 

 



53 
 

 

8.46 NALOGA 46 

S032281 Balon, napolnjen s helijem, spustimo v zrak. Balon se začne dvigovati. 

Katera izjava najbolje razloži, zakaj se helijev balon dviga v zrak? 

A  Gostota helija je manjša od gostote zraka. 

B  Upor zraka dvigne balon. 

C  Na helijev balon gravitacija ne deluje. 

D  Veter odpihne balon navzgor. 

 

Tema: Gostota, tlak, vzgon 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 77,5 % 

 

8.47 NALOGA 47 

S032150 Kaj je Sonce? 

A  komet 

B  planet 

C  galaksija 

D  zvezda 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 74,7 % 

 

8.48 NALOGA 48 

S032301 V tabeli so podatki o planetih Veneri in Merkurju.  

 Povprečna 

temperatura 

na površini 

(°C) 

Sestava 

atmosfere 

Razdalja od 

Sonca (v 

milijonih km) 

Obhodni čas 

okoli Sonca 

(število dni) 

Venera 470 Večinoma 

ogljikov 

dioksid 

108 225 

Merkur 300 Le sledovi 

plinov 

58 88 

Katera izjava najbolje razloži, zakaj je temperatura na površini Venere višja kot 

na površini Merkurja? 

A  Merkur vpija manj sončne svetlobe, ker okoli njega ni atmosferskih plinov. 

B  Visok delež ogljikovega dioksida v atmosferi Venere povzroči učinek tople 

grede. 

C  Venera zaradi daljšega obhodnega časa vpije več sončne svetlobe. 

D  Sončni žarki so na Merkurju manj direktni, ker je bliže Soncu. 
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Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 38,1 % 

 

8.49 NALOGA 49 

S032437 Oblika Lune se redno spreminja skozi mesec. Katera izjava najbolje 

opiše, zakaj se nam zdi, da Luna spreminja obliko? 

A  Zemlja se vrti okoli svoje osi. 

B  Luna se vrti okoli svoje osi. 

C  Luna kroži okoli Zemlje. 

D  Luno prekrivajo oblaki. 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 48,2 % 

 

8.50 NALOGA 50 

S032709 Kralj je zlatarju dal kocko iz čiste kovine. Prosil ga je, naj mu izdela 

kovinsko krono. Kralj si je dobro ogledal izdelano krono. Pomislil je, da je zlatar 

morda zamenjal kovino ali pa čisto kovino zamešal z drugo, da je naredil krono. 

Stehtal jo je. Krona je tehtala toliko kot kocka, 2400 gramov. Ker še vedno ni bil 

prepričan, je prosil za pomoč znanstvenike, da bi ugotovili, iz česa je narejena 

krona.  

Znanstveniki so se odločili, da bodo primerjali gostoto krone in gostoto kocke. 

Gostota snovi je masa koščka snovi deljena s prostornino koščka. Znanstveniki 

so izmerili prostornino kocke in izračunali njeno gostoto na podlagi njene znane 

mase. Spodnja slika prikazuje mere kovinske kocke, ki so jo izmerili 

znanstveniki. Kolikšna je gostota kovinske kocke? 

 

Tema: Gostota, tlak, vzgon 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 22,9 % 

 

8.51 NALOGA 51 

S032711 Znanstveniki so morali nato ugotoviti prostornino krone, da bi 

izračunali njeno gostoto. Pri tem so si pomagali z naslednjo opremo. Razloži 

postopek, s katerim bi znanstveniki ugotovili prostornino krone. Uporabiš lahko 

del ali vso opremo, ki je na sliki. Pri opisu postopka si lahko pomagaš z risbo.  

 

Tema: Gostota, tlak, vzgon 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 19,6% 

8.52 NALOGA 52 
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S032713 V spodnji tabeli so gostote za posamezne kovine.  

Kovina  Gostota (g/cm3) 

Platina 21,4 

Zlato 19,3 

Srebro 10,5 

Baker 8,9 

Cink 7,1 

Aluminij 2,7 

A  Poglej gostoto, ki si jo izračunal za kovinsko kocko. Iz česa je 

najverjetneje narejena kovinska kocka? 

B  Ugotovili smo, da je gostota kraljeve krone 12 g/cm3. Kaj meniš, iz katere 

kovine ali mešanice kovin je zlatar izdelal to krono? 

 

Tema: Gostota, tlak, vzgon 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: A 17,8%, B 18,4% 

 

8.53 NALOGA 53 

S032532 Na spodnji sliki nariši položaj Lune ob sončnem mrku. 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 54% 

 

8.54 NALOGA 54 

S032562 Tereza ima mešanico iz soli, peska, železnih opilkov in koščkov plute. 

Mešanico loči na osnovne sestavne dele s postopkom, ki je prikazan na sliki in 

ima štiri korake. Črke W, X, Y in Z pomenijo štiri snovi v mešanici, vendar ne 

vemo, katera črka označuje posamezno mešanico. Ugotovi, katera črka 

označuje posamezno snov, inna spodnje črte vpiši sol, pesek, železo ali pluta 

pri ustreznih črkah. 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 38,4% 

 

8.55 NALOGA 55 

S032375 Spodnja slika prikazuje sončni žarek, ki vstopi v stekleno prizmo. Opiši 

kaj se bo prikazalo na zaslonu.  

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 16% 
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8.56 NALOGA 56 

S032714 Na sliki so trije ljudje na različnih koncih sveta, ki držijo vsak svojo 

žogo. Če spustijo žogo, bo zaradi gravitacije padla. Katera od spodnji slik 

najbolje prikazuje smeri padanja žog, ko jih spustijo trije ljudje na različnih 

koncih sveta? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Sile 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 83,3% 

 

8.57 NALOGA 57 

S031068 Marija je naredila poskus s soljo in vodo. Rezultati poskusa so zapisani 

v spodnji tabeli.  

Količina 

raztopljene soli 

Prostornina vode Temperatura 

vode 

Je mešanica 

premešana? 

15 gramov 50 ml 25 °C Da 

30 gramov 100 ml 25 °C Da 

45 gramov 150 ml 25 °C Da 

60 gramov 200 ml 25 °C Da 

Kaj je Marija ugotavljala s poskusom? 

A  Koliko soli se raztopi v različni prostornini vode. 

B  Koliko soli se raztopi pri različnih temperaturah. 

C  Kako hitro se sol topi, če mešamo hitro. 

D  Kako hitro se sol topi, če mešamo počasi. 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje  

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 51,6% 

 

8.58 NALOGA 58 

S031418 Kos ledu damo v kozarec z vodo. Katera slika najbolje kaže položaj 

ledu v vodi? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Gostota, tlak, vzgon 
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Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 50,7% 

 

8.59 NALOGA 59 

S031197 Napiši dve uporabi elektrike v vsakdanjem življenju.  

Uporaba 1: 

Uporaba 2: 

 

Tema: Elektrika 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 73,1% 

 

8.60 NALOGA 60 

S031371 Pri zamrzovanju, taljenju in vrenju se voda spreminja iz enega stanja 

v drugo. Za kaj od naštetega potrebujemo toploto? 

A  samo za vrenje 

B  samo za taljenje 

C  za taljenje in zamrzovanje, ne pa vrenje 

D  za taljenje in vrenje, ne pa zamrzovanje 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 66,5% 

 

8.61 NALOGA 61 

S051086 Voda, led in para imajo različne temperature. Kakšen je njihov običajni 

vrstni red od najhladnejšega do najtoplejšega? 

A  led, voda, para 

B  led, para, voda 

C  para, led, voda 

D  para, voda, led 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 80,5% 

 

8.62 NALOGA 62 

S051179 Alenka opazuje sončni vzhod ob mirnem jezeru. Sonce vidi na nebu 

in tudi na gladini jezera, kot je prikazano spodaj. Zakaj vidi Alenka sonce na 

gladini jezera? 

A  Sončna svetloba segreje tisti del jezera. 

B  Nebo razprši sončno svetlobo po gladini jezera. 

C  Sončna svetloba se odbija od gladine jezera. 
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D  Oblaki odbijajo sončno svetlobo na gladino jezera. 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 70,4% 

 

8.63 NALOGA 63 

S051074 Gregor poveže baterijo, žarnico in nekaj žic, kot je prikazano spodaj. 

Bo žarnica zasvetila? Pojasni svoj odgovor. 

 

Tema: Elektrika 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 55,5% 

 

8.64 NALOGA 64 

S051119 Branka ima dva magneta (A in B) ter dva enaka kovinska žeblja. Po 

mizi premika magnet A, dokler magnet ne potegne k sebi žeblja. Nato po mizi 

premika magnet B, dokler ta magnet ne potegne k sebi žeblja. Branka ugotovi, 

da magnet A k sebi potegne žebelj z razdalje 15 cm, magnet B pa z razdalje 10 

cm. Štefan pravi, da sta oba magneta enako močna. Ali se strinjaš? Pojasni svoj 

odgovor. 

 

Tema: Magnetizem 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 32,2% 

 

8.65 NALOGA 65 

S051071 Nik se guga na deski s sestro Katjo. Nato se guga še z bratom 

Leonom. Nik tehta toliko kot Katja, Leon pa tehta dvakrat toliko kot Nik. Kateri 

sliki kažeta, kam naj se otroci postavijo, da bosta v ravnovesju Nik in Katja ter 

da bosta v ravnovesju Nik in Leon? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Sile 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 54,0% 

 

8.66 NALOGA 66 

S041117 Na sliki je jadrnica. Kaj poganja jadrnico? 

A  težnost 
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B  veter 

C  trenje 

D  magnetizem 

 

Tema: Sile 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 98,2% 

 

8.67 NALOGA 67 

S041120 V katerem od naštetih parov sta navedena dva svetlobna vira? 

A  sveča in luna 

B  luna in ogledalo 

C  sonce in sveča 

D  ogledalo in sonce 

 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 64,3% 

 

8.68 NALOGA 68 

S041049 V tabeli so zapisane lastnosti dveh snovi.  

Lastnosti prve snovi Lastnosti druge snovi 

Dobro prevaja toploto Slabo prevaja toploto 

Trdna Trdna 

Se ne topi v vodi Se topi v vodi 

Magnetna Ni magnetna 

Kateri sta najverjetneje opisani snovi? 

A  Prva snov je steklo, druga snov je glina. 

B  Prva snov je baker, druga snov je les. 

C  Prva snov je železo, druga snov je sladkor. 

D  Prva snov je pluta, druga snov je zlato.  

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 50,6% 

 

8.69 NALOGA 69 

S041060 Na sliki 1 je posoda A, napolnjena s snovjo, ki je lahko trdna snov, 

tekočina ali plin. Posoda je pokrita s stekleno ploščo. Obrnjeno posodo A 

postavimo na pravzno posodo B, kot prikazuje slika. Stekleno ploščo med 

posodama odmaknemo. Katera spodnja slika prikazuje posodo, v kateri je snov 

A v plinastem stanju? Razloži svoj odgovor. 
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Slika 3 

Slika 4 

Slika 5   

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 20,1% 

 

8.70 NALOGA 70 

S031410 Kaj od naštetega je zmes? 

A  slana voda 

B  sladkor 

C  vodni hlapi 

D  sol 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 47,6% 

 

8.71 NALOGA 71 

S031298 Vroče trdo kuhano jajce damo v skodelico mrzle vode. Kaj se zgodi s 

temperaturama vode in jajca? 

A  Voda se ohladi, jajce se segreje. 

B  Voda se segreje, jajce se ohladi. 

C  Voda ostane enaka, jajce se ohladi. 

D  Oba, voda in jajce, se segrejeta. 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 26,6% 

 

8.72 NALOGA 72 

S031076 Na sliki sta dva vozička. Na vsakem je magnet. Vozička približamo in 

ju spustimo. Opiši, kaj se zgodi z vozičkoma. 

 

Tema: Magnetizem 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 47,9% 

 

8.73 NALOGA 73 

S041311 Štiri različne termometre uporabimo za merjenje temperature vode v 

štirih različnih čašah. Kateri od termometrov je v najbolj topli vodi? 

A   
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B   

C   

D   

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 95,7% 

 

8.74 NALOGA 74 

S041187 Kateri proces opisuje kondenzacijo? 

A  Tekočina se spremeni v trdno snov. 

B  Trdna snov se spremeni v tekočino. 

C  Trdna snov se spremeni v plin. 

D  Plin se spremeni v tekočino. 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 22,8% 

 

8.75 NALOGA 75 

S041305 Suzana ima tehtnico in štiri kocke (1, 2, 3, 4). Kocke so iz različnih 

snovi. Na tehtnico postavlja po dve kocki in opazi spodnje rezultate. Kaj lahko 

sklepaš o teži kocke 2? 

A  Je težja od kock 1, 2, 3 in 4. 

B  Je težja od kocke 1, vendar lažja od kock 3 in 4. 

C  Je težja od kocke 3, vendar lažja od kock 1 in 4. 

D  Je težja od kocke 4, vendar lažja od kock 1 in 3.  

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 41,4% 

 

8.76 NALOGA 76 

S041048 Jakova učiteljica je na klop postavila tri predmete in jih uredila po 

prostornini. Jaka meni, da čim večjo prostornino ima predmet, tem več tehta. Ali 

se strinjaš z njim? Pojasni svoj odgovor.  

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 43,1% 

 

8.77 NALOGA 77 

S041069 Reflektor osvetljuje deklico na odru. Katera črta najbolje prikazuje 

smer dekličine sence?  
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A  A 

B  B 

C  C 

D  D 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 68,4% 

 

8.78 NALOGA 78 

S031273 Lonec vroče juhe mešamo s kovinsko in z leseno žlico. Čez nekaj 

minut je kovinska žlica toplejša od lesene. Zakaj? 

A  Kovina je vedno toplejša od lesa. 

B  Kovina je boljši prevodnik toplote kot les. 

C  Kovina je boljši prevodnik elektrike kot les. 

D  Kovina bolje segreva vodo kot les. 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 58,2% 

 

8.79 NALOGA 79 

S031299 Napiši en primer, pri katerem vidiš, da je svetloba sestavljena iz 

različnih barv. 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 32,5% 

 

8.80 NALOGA 80 

S031077 Žarnica na sliki je v električnem krogu povezana z baterijo. Kateri 

predmet, ki ga povežemo s točkama 1 in 2, omogoči, da žarnica zasveti? 

A  Železni žebelj 

B  plastična žlica 

C  elastika 

D  lesena palčka 

 

Tema: Elektrika 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 76,4% 

 

8.81 NALOGA 81 

S031311 Kaj povzroči, da predmet pade na tla, ko ga izpustiš iz rok? 
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A  magnetizem 

B  teža 

C  zračni upor 

D  potisk roke 

 

Tema: Sile 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 56,3% 

 

8.82 NALOGA 82 

S031044 Na spodnji sliki so Zemlja, Luna in Sonce. Vsa tri nebesna telesa so 

označena s številko. Puščici kažeta smer gibanja nebesnih teles. Na črto napiši 

številko pravilnega nebesnega telesa (1, 2 ali 3). 

Zemlja je nebesno telo številka    

Luna je nebesno telo številka 

Sonce je nebesno telo številka 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 47,7% 

 

8.83 NALOGA 83 

S041208 Kolikokrat se Zemlja zavrti okrog svoje osi? 

A  enkrat v 12 urah 

B  enkrat v 24 urah 

C  enkrat vsak mesec 

D  enkrat v letu 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 67,4% 

 

8.84 NALOGA 84 

S031275 Katera je pravilna razlaga za to, da imamo na Zemlji dan in noč? 

A  Sonce se vrti okoli Zemlje. 

B  Zemlja se vrti okoli Sonca. 

C  Zemlja se vrti okoli svoje osi. 

D  Sonce se vrti okoli svoje osi. 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci:46,0% 

 

8.85 NALOGA 85 
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S052136 V spodnji tabeli so prikazane fizikalne lastnosti petih različnih snovi (A, 

B, C, D in E). Dve izmed teh snovi sta kovini.  

 Snov A Snov B Snov C Snov D Snov E 

Agregatno 

stanje pri 

sobni 

temperaturi 

(20°C) 

trdno trdno tekoče tekoče plinasto 

Videz/barva Svetleča 

siva 

bela srebrna Brez barve Brez barve 

Prevaja 

električni 

tok 

da ne da da ne 

Napiši, kateri dve snovi (A, B, C, D ali E) sta kovni. 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 63,7% 

 

8.86 NALOGA 86 

S042063 V električnem krogu lahko med priključkoma P in R vstavimo palice iz 

različnih materialov. S katero palico bi dosegli, da žarnica zasveti? 

A  bakrena palica 

B  lesena palica 

C  steklena palica 

D  plastična palica 

 

Tema: Elektrika 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 94,9% 

 

8.87 NALOGA 87 

S032570 David je dobil neznano trdno snov. Rad bi ugotovil, ali je snov kovina. 

Napiši eno lastnost, ki jo lahko opazi ali izmeri, ter opiši, kako mu ta lastnost 

pomaga, da ugotovi, ali je snov res kovina. 

 

Tema: Snovi 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 69,4% 

 

8.88 NALOGA 88 
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S032279 Mož se je povzpel na zelo visoko goro. Na vrhu je spil vso vodo iz 

plastenke in plastenko zaprl. Ko se je vrnil v dolino, je opazil, da se je prazna 

plastenka skrčila. Zakaj se je to zgodilo? 

A  Ker je temperatura v dolini nižja kot na vrhu gore. 

B  Ker je temperatura v dolini višja kot na vrhu gore. 

C  Ker je zračni tlak v dolini nižji kot na vrhu gore. 

D  Ker je zračn tlak v dolini višji kot na vrhu gore. 

 

Tema: Gostota, tlak, vzgon 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 47,6% 

 

8.89 NALOGA 89 

S032238 Katera izjava najbolje razloži, zakaj nekatere tire položijo tako, da je 

med kovinskimi tirnicami reža? 

A  Da se kovinske tirnice lahko raztezajo, ko je vroče. 

B  Da se kovinske tirnice lahko raztezajo, ko je hladno. 

C  Da zrak med režami hladi kovinske tirnice. 

D  Da omogoči nihanje tirnic, ki ga povzroča vlak. 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 26,9% 

 

8.90 NALOGA 90 

S032369 Na zgornji sliki je električni zvonec v stekleni posodi. Ko vklopimo 

zvonec, zaslišimo zvonjenje. Nato iz teklene posode izčrpamo zrak. Kaj se zgodi 

z zvokom, ko zrak izčrpamo iz posode? Pojasni svoj odgovor.  

 

Tema: Zvok 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 31,7% 

 

8.91 NALOGA 91 

S052207 Predmet ima gostoto 1,1 g/cm3. V kateri tekočini bi ta predmet plaval? 

Tekočina A: 1,3 g/cm3 

Tekočina B: 0,9 g/cm3 

Pojasni svoj odgovor. 

Tema: Gostota, tlak in vzgon 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 57,6% 

 

8.92 NALOGA 92 
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S052165 Slika kaže, kako voda teče iz rezervoarja in vrti kolo.  

A Katero obliko energije ima voda, ko je v rezervoarju? 

B Katero obliko energije ima voda, tik preden pade na kolo? 

C Napiši eno spremembo v postavitvi sistema na sliki, ki bo povzročila hitrejše 

vrtenje kolesa. 

 

Tema: Delo in energija 

Kognitivno področje: A in B Poznavanje dejstev in postopkov, C Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: A 24,3%, B 29,3%, C 34,8% 

 

8.93 NALOGA 93 

S042403 Rado ima dve kovinski ploščici. Kovinska ploščica 1 je magnet. Opiši, 

kako lahko Rado s pomočjo kovinske ploščice ! ugotovi, ali je kovinska ploščica 

2 magnet. Kaj bi opazil, če je kovinska ploščica 2 magnet? 

 

Tema: Magnetizem 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 39,6% 

 

8.94 NALOGA 94 

S042238 V šolskih laboratorijih ponavadi uporabljamo dva vira toplote, 

električno grelno ploščo (kuhalnik) in Bunsenov gorilnik. Janez se je odločil, da 

bo naredil poskus, s katerim bo preizkusil in raziskal, kateri od teh dveh virov 

hitreje segreje vodo. V dve enaki čaši je nalil 200 mL vode in zapisal začetno 

temperaturo vode v vsaki čaši.  

A  Kako bi moral Janez postaviti termometer, da bi pravilno meril 

temperaturo? 

 

Janez je nato postavil eno čašo na električni grelec, drugo pa nad Bunsenov 

gorilnik, kot kaže spodnja slika. Vsaki dve minuti je odčital in zabeležil 

temperaturo vode na vsakem grelcu. To je počel deset minut. 

B  Navedi eno spremenljivko, ki je Janez med poskusom ni spreminjal. 

C  Janez je rezultate merjenja predstavil z grafom. Na podlagi grafa razloži, 

kateri vir segreje vodo hitreje. 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: A Poznavanje dejstev in postopkov, B in C Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: A 52,0%, B 43,1%, C 12,2% 

 

8.95 NALOGA 95 

S032184 Tri enake žarnice povežemo z baterijo, kot je prikazano na sliki. 

Puščica kaže smer električnega toka. Katera izjava je resnična? 

A  Tok v žarnici 1 je večji od toka v žarnici 2. 
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B  Tok v žarnici 1 je večji od toka v žarnici 3. 

C  Tok v žarnici 2 je enak toku v žarnici 3. 

D  Tok v žarnici 2 je enak toku v žarnici 1. 

 

Tema: Elektrika 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 35,1% 

 

8.96 NALOGA 96 

S032394 Učenec je na bakreno palico z voskom pritrdil štiri risalne žebljičke, kot 

prikazuje slika. Palico je nato na eni strani segreval, in žebljički s popadali s 

palice v zaporedju 4, 3, 2, 1. S katerim pojavom toplota doseže risalne žebljičke? 

A  z razširjanjem 

B  s sevanjem 

C  s prevajanjem 

D  s konvekcijo 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 48,3% 

 

8.97 NALOGA 97 

S042197 Učenec je pripravil poskus, s katerim bo testiral moč magneta. Na 

razpolago je imel nekaj magnetov različnih velikosti, oblik in mas. Magnete je 

uporabil za dvigovanje sponk za papir. Kako je določil moč magneta v tem 

poskusu? 

A  Z maso magneta, ki je dvignil sponke.  

B  Z velikostjo magneta, ki je dvignil sponke. 

C  S številom sponk, ki jih je dvignil magnet. 

D  S časom, ko so sponke ostale na magnetu. 

 

Tema: Magnetizem 

Kognitivno področje: Sklepanje 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 67,8% 

 

 

 

8.98 NALOGA 98 

S042407 Slika prikazuje dve ledeni kocki. Kocka 2 je zavita v časopisni papir. 

Katera kocka se bo prej stalila? Pojasni svoj odgovor. 

 

Tema: Toplota in notranja energija 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 
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Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 43,0% 

 

8.99 NALOGA 99 

S042278 Spodnja slika prikazje periskop. Marija ga uporablja za gledanje preko 

zidu. Nariši pot svetlobnega žarka skozi periskop in s puščicmi označi smer 

žarka.  

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 47,3% 

 

8.100 NALOGA 100 

S042274 Skozi kaj od naštetega potuje svetloba najhitreje? 

A  zrak 

B  steklo 

C  voda 

D  vakuum 

 

Tema: Svetloba 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 13,9% 

 

8.101 NALOGA 101 

S032141 Slika prikazuje štiri položaje padalca.  

V letalu pred skokom. 

Med prostim padom takoj po skoku, preden se padalo odpre. 

Med padanjem z odprtim padalom. 

Na tleh tik po pristanku. 

V katerem položaju je na padalca delovala gravitacijska sila? 

A  le v položaju 2 

B  v položajih 2 in 3 

C  v položajih 1, 2, in 3 

D  v položajih 1, 2, 3 in 4 

 

Tema: Sile 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 46,5% 

 

8.102 NALOGA 102 

S032160 Katera je glavna razlika med planeti in lunami v našem sončnem 

sistemu? 

A  Na vseh planetih je možno življenje, na lunah pa ne. 

B  Vsi planeti imajo atmosfero, lune pa ne. 
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C  Vsi paneti krožijo okoli Sonca, vse lune pa krožijo okoli planetov. 

D  Vsi planeti so večji od vseh lun. 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 74,6% 

 

8.103 NALOGA 103 

S042215 Katera slika prikazuje lego Sonca (S), Lune (L) in Zemlje (Z) v času 

Luninega mrka? 

A   

B   

C   

D   

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Uporaba znanja 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 42,1% 

 

8.104 NALOGA 104 

S032151 Zakaj pride do plimovanja? 

A  Ker Sonce segreva morje. 

B  Zaradi gravitacijske sile Lune. 

C  Zaradi potresov na dnu morja. 

D  Zaradi spremembe smeri vetra. 

 

Tema: Vesolje 

Kognitivno področje: Poznavanje dejstev in postopkov 

Delež pravilnih odgovorov med slovenskimi učenci: 76,4% 

 

 

 

 


