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I 

POVZETEK 
 

V diplomskem delu želimo predstaviti stanje kritičnega mišljenja učencev pri pouku tehnike in 

tehnologije v devetletni osnovni šoli. Najprej je podan pomen kritičnega mišljenja v 

vsakdanjem življenju, ki je ključnega pomena za učinkovito in kakovostno življenje. 

Opredeljeno je kritično razmišljanje in zajete so lastnosti, ki jih mora imeti kritični mislec. Na 

kratko predstavljamo smernice in štiri učne pristope, ki so učitelju v pomoč pri poučevanju 

kritičnega mišljenja. Obstoječih raziskav v Sloveniji, usmerjenih na temo kritičnega mišljenja 

pri pouku tehnike in tehnologije še ni mogoče zaslediti. Za ugotavljanje stopnje kritičnega 

mišljenja smo zasnovali merski instrument, test. Instrument zajema ciljno zastavljene naloge 

po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici, ki ugotavljajo kritično mišljenje. Kot najbolj 

primeren za naše potrebe ugotavljanja kritičnega mišljenja smo izbrali izbirni tip nalog z enim 

najbolj pravilnim odgovorom. Test je izdelan za ugotavljanje kritičnega mišljenja na področju 

kovin kot področne tematike tehnike in tehnologije. Test smo pilotsko tudi izvedli v eni izmed 

osnovnih šol. Ugotavljamo, da je stanje kritičnega mišljenja v osnovni šoli pri pouku tehnike 

in tehnologije zelo slabo. Merski instrument je priloga k delu.  

 

 
KLJUČNE BESEDE:  

 

tehnika in tehnologija, kritično mišljenje, miselni procesi višjega reda, revidirana Bloomova 

taksonomija, kovine,  izbirni tip nalog.



II 

Critical Thinking at Primary School Design and 

Technology subject 
 

SUMMARY 

 

Thesis aims to present the state of critical thinking at primary school Design and Technology 

classes. First, we provide critical thinking definitions in everyday life as it has a key importance 

role for leading an efficient and quality lifestyle. Further characteristics that a critical thinker 

has to possess are presented. The guidelines for critical thinking teaching methods are briefly 

presented. For the field of design and technology subject no particular research focused on 

critical thinking can be found in Slovenia. For determining the level of critical thinking, we 

designed a measurement tool (a test). The tool covers goal-oriented exercises that prove critical 

thinking, according to the revised Bloom’s taxonomy scale. The selection test with one answer 

being the most accurate one was chosen as the most appropriate for determining the level of 

critical thinking. The test is designed in such a way that it is integrated in the metals subject 

matter which is a part of the design and technology curriculum. A pilot test was carried out in 

one of the elementary schools. We observed that the level of critical thinking in the area of 

Design and Technology is very low. The measurement tool serves as an annex to the thesis. 

 

 

KEY WORDS: 

 

Design and Technology, critical thinking, higher order thinking, revised Bloom’s taxonomy, 

metals, selection tests.  
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1 UVOD 
 

Na svetu ni predmeta, ki ne bi nastal s tehnologijo, pa naj bo to mehanska, kemijska, 

gradbena ali katera koli druga vrsta tehnologije. Učence je potrebno čim prej seznaniti z 

različnimi tehnologijami. Pri tem ima pomembno vlogo obvezni osnovnošolski predmet 

tehnika in tehnologija (TIT), pri katerem se prepletajo znanje, sposobnosti in spretnosti. 

Pomembno je, da posameznike že zgodaj začnemo spodbujati k ustvarjalnemu, 

samostojnemu in kritičnemu mišljenju. Učence moramo naučiti, da bodo usvojeno znanje 

razumeli in ga znali uporabiti v novih situacijah. TIT v proizvodnem procesu in 

storitvenih dejavnostih človeku služi za ustvarjanje novih proizvodov oziroma storitev. 

Tehnika izkorišča naravne zakone, materiale in pojave in zahteva poznavanje in 

povezovanje različnih znanj. Posameznik mora analizirati problem, samostojno 

načrtovati rešitev problema in kritično presoditi vpliv tehnologije na okolje. Pri tem mora 

posameznik svojo odločitev tudi kritično ovrednotiti. Lastnosti in postopki, ki jih 

posameznik pri tem izvede, opisujejo kritično mišljenje. Pospešen razvoj tehnologije nam 

narekuje hiter tempo življenja in predstavlja pomemben smernik v oblikovanju načina 

življenja. Ta nam določa potrebo po čim večjem znanju s področja TIT. Torej je potreba 

po doseganju kritičnega mišljenja na področju TIT nujna.  

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 

TIT je predmet, kjer se učenci seznanijo z uporabo naravnih zakonitosti v tehniki in 

tehnologiji. Predmet učence spodbudi k povezovanju različnih znanj, saj morajo 

povezovati naravoslovno in tehniško znanje v praksi. Ob konstruiranju in izdelavi 

posameznih predmetov učenci razvijajo svoje ustvarjalno razmišljanje, sposobnosti, 

argumentirajo svoje odločitve, iščejo izboljšave. Poleg tega je prisotna tudi 

samoregulacija, ki pomeni, da se učenci ob novem znanju spreminjajo. Vse to so 

sposobnosti, ki oblikujejo kritičnega misleca, kar je cilj izobraževanja. Cilj je razvoj 

intelektualnega posameznika, ki je sposoben samostojnega, kritičnega mišljenja. TIT je 

predmet, pri katerem bi lahko dosegli visoko stopnjo kritičnega mišljenja. Vendar če 

pogledamo učni načrt za TIT, opazimo da sicer vsebuje splošne cilje v doseganju 

kritičnega mišljenja, le-tega pa v standardih ni moč zaznati. Zahteva po kritičnem 

mišljenju narašča, medtem ko je stanje glede kritičnega mišljenja nezadostno. Stopnja 
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doseganja kritičnega mišljenja je odvisna tudi od osebnostnih lastnosti posameznika, 

psihične in finančne podpore in v veliki meri od učitelja. Učitelj mora učence spodbujati 

h kritičnemu mišljenju z zastavljanjem vprašanj, ki se navezujejo na višje taksonomske 

stopnje revidirane Bloomove taksonomije (RBT). Njegova naloga je spodbujati učence k 

čim bolj samostojnemu delu. Naloge v učbenikih, delovnih zvezkih in drugih priročnikih 

za učencev v osnovnih šolah (OŠ) premalo temeljijo na višjih taksonomskih stopnjah 

RBT.  

 

1.2 Namen, cilji in hipoteze  naloge 
 

Namen diplomskega dela je spodbuditi zavedanje po potrebi razvijanja kritičnih mislecev 

že v OŠ.  Učenci pri TIT spoznavajo uporabo naravnih zakonitosti v tehniki in tehnologiji. 

Soočajo se s problemi, za katere morajo poiskati rešitev. Uspešno reševanje le-teh jim 

omogoča poznavanje in uporaba različnih tehničnih ter tehnoloških postopkov in orodij, 

ki se jih naučijo pri pouku TIT. Da pa so sposobni učinkovito reševati probleme, ustvarjati 

nove produkte, presojati in analizirati je ključnega pomena kritično mišljenje.  

 

Cilji (C) diplomskega dela: 

 

C1: Opredeliti kritično mišljenje. 

C2: Predstaviti obstoječi model za poučevanje kritičnega mišljenja, primernega za pouk 

TIT. 

C3: Ugotoviti primernost RBT za ugotavljanje stopnje doseganja kritičnega mišljenja. 

C4: Sestaviti test za ugotavljanje stopnje kritičnega mišljenja. 

C5: Ugotoviti stanje kritičnega mišljenja učencev v OŠ pri TIT. 

 

1.3 Predvidene  metode raziskovanja 
 

Glavne metode zbiranja podatkov bodo: 

 pridobivanje in študij ustrezne literature, 

 deskriptivna metoda dela, 

 sestava testa za preizkus znanja za učence 8. razreda devetletne OŠ, 

 kavzalno eksperimentalna metoda, 

 tabelarična in grafična predstavitev rezultatov testa. 
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1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  
 

Na kratko podajamo vsebino ostalih poglavij. V drugem poglavju je opredeljeno kritično 

mišljenje in njegov pomen v vsakdanjem življenju. Zapisane so tudi glavne značilnosti 

kritičnega misleca. Smernice, ki pomagajo učitelju pri razvijanju učencev kot kritičnih 

mislecev, so predstavljene v tretjem poglavju. Predstavljeni so tudi štirje pristopi pri 

poučevanju kritičnega mišljenja. V četrtem poglavju so predstavljeni načini preverjanja 

znanja. Opisana so vprašanja izbirnega tipa, ki so uporabljena v testu in preverjajo 

kritično mišljenje učencev. V petem poglavju je zapisano, v kakšni meri je za preverjanje 

kritičnega mišljenja primerna RBT . Predstavljeno je, katere taksonomske stopnje po 

RBT so primerne za preverjanje kritičnega mišljenja. V šestem poglavju je predstavljen 

obseg snovi, ki ga zajema test. Podani so rezultati testa, ki je podan v prilogi 11.2. Na 

koncu zaključujemo delo z diskusijo in podamo zaključek. 
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2 OPREDELITEV KRITIČNEGA MIŠLJENJA 
 

V literaturi zasledimo veliko opredelitev kritičnega mišljenja. F. Fischer opredeljuje 

kritično mišljenje kot eno temeljnih kompetenc, kot branje in pisanje, ki jih je treba 

poučevati. F. Fisher še pravi [1, str. 11]: »Študij kritičnega mišljenja vključuje 

prizadevanje, da bi spremenili načine mišljenja, značilne za večino ljudi. Da bi to dosegli, 

potrebujemo vajo in povratno informacijo.«  

 

Ves čas našega življenja se moramo odločati o tem, kako bomo ravnali, kako bomo rešili 

nek problem in podobno. Običajno si za vsakdanje stvari vzamemo malo časa za 

razmislek in so posledično naše odločitve hitre, površne in včasih celo nesmiselne. S. 

Brookfield je v raziskavi Developing Critical Thinkers – Challenging Adults to Explore 

Altrenative Ways of Thinking and Acting pokazal, da ljudje k problemom pristopamo 

nesistematično in le redko analiziramo stanje. Pomembno je, da aktivno analiziramo in 

evalviramo situacije, ki nas pripeljejo do racionalne in kritične odločitve. To pa od nas 

zahteva veliko vrsto miselnih veščin [2]. 

 

Kritično mišljenje je zelo širok pojem in premore veliko definicij, ki se med seboj 

razlikujejo glede na način opredelitve. V strokovni literaturi ločimo dve vrsti pojmovanja 

kritičnega mišljenja. Ena skupina strokovnjakov, predvsem s področja filozofije, pojem 

opredeljuje kot sposobnost analize in evalvacije ter oblikovanja argumentov. 

Prevladujoča opredelitev kritičnega mišljenja je sposobnost evalvacije sklepov in načrtov 

raziskav, zaupanje lastni intuiciji o bistvu dogajanja ter občutljivost za prepoznavanje in 

evalvacijo ciljev drugih. Druga skupina, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja vzgoje 

in izobraževanja, pa opredeli kritično mišljenje s terminologijo veščin, miselnih vzorcev, 

procedur, prakticiranja določenih aktivnosti. Zelo pomembna opredelitev pojma je 

opredelitev M. Lipmana. To je avtor s področja vzgoje in izobraževanja. M. Lipman 

kritično mišljenje opredeli kot: »vešče, odgovorno mišljenje, ki spodbuja dobro presojo, 

ker temelji na kriterijih, je samopopravljajoče in je občutljivo na kontekst.« Avtor v 

ospredje postavlja presojo, saj mora posameznik vsako svojo odločitev podkrepiti z 

razlogi. Temelj vsake presoje so kriteriji, ki so vrsta razlogov. Kriteriji so lahko 

kontekstualno specifični ali splošni. Bistven element kritičnega mišljenja je način, kako 

učence učiti uporabljati kriterije. Kritično mišljenje mora biti samo-popravljajoče, kar 

pomeni, da mora biti posameznik sposoben svoj miselni proces kritično refleksirati in ga 
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po potrebi ustrezno spreminjati. Pomembno je, da se posameznik zaveda, da se situacij 

ne da vedno prenesti iz enega konteksta v drugega, jih primerjati z drugimi, da obstajajo 

izjeme, okoliščine pod določenimi pogoji ... [1]. 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja je uveljavljenih več opredelitev kritičnega mišljenja 

različnih avtorjev. Posamezne opredelitve se med seboj razlikujejo, vendar pa lahko 

izluščimo nekaj splošnih značilnosti [1]: 

- analiza in evalvacija argumentov (R. H. Ennis, R. Paul in L. Elder, D. F. Halpern), 

- analiza raznovrstnih gledišč (R. Paul in L. Elder, S. Brookfield), 

- presojanje oziroma tehtanje alternativ, rešitev problema, utemeljitev (D. F. 

Halpern, R. Sternberg), 

- analiza predpostavk (S. Brookfield, R. H. Ennis, C. Wade, R. Paul in L. Elder, D. 

F. Halpern), 

- presoja v skladu s kriteriji (M. Lipman, K. Petress, R. Paul in L. Elder, D. F. 

Halpern), 

- samorefleksivnost, metakognicija (P. Norris, M. Lipman, R. Paul in L. Elder, K. 

Petress, R. Aaron, D. F. Halpern).  

Če iz nabora vseh opredelitev kritičnega mišljenja izluščimo bistvene lastnosti, kritičnega 

misleca opredelimo kot posameznika, odprtega za različna mnenja. Tak posameznik mora 

biti radoveden na različnih področjih in mora imeti močno željo po informiranosti. 

Strokovnjaki opredelijo kritičnega misleca kot posameznika z lastnimi sposobnostmi 

sklepanja ter fleksibilnostjo pri upoštevanju drugih ljudi in njihovih mnenj. Kritični 

mislec je sposoben sam opredeliti in organizirati elemente, ki nas pripeljejo do smiselnih 

zaključkov. Poleg tega kritični mislec stremi k razumnemu raziskovanju in razširjanju 

znanja ter življenjskih izkušenj. Po sprejetem zaključku zna predstaviti ugotovitev 

oziroma odločitev ter jo podkrepiti s tehtnimi razlogi, argumenti in dokazi. Bistvena 

lastnost kritičnega misleca je tudi samoregulacija, ki posamezniku omogoča 

samopreučevanje. Tak posameznik je v primeru, ko je to potrebno, sposoben svoje 

mnenje oziroma odločitev spremeniti. Sposoben je preoblikovati svoje mnenje [1].  

 

Ameriški psiholog R. Sternberg je izpostavil štiri temeljne usmeritve izobraževanja. To 

so izobraževanje s poudarkom na vsebinskem znanju, izobraževanje z namenom 

razvijanja kritičnega mišljenja, izobraževanje, usmerjeno v razvoj intelektualnega 
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misleca ter izobraževanje, ki podpira razvoj modrosti. R. Sternberg kritično mišljenje 

opredeli kot [1]: »Kritični mislec problem v procesu reševanja razgradi na niz korakov: 

1. prepoznavanje problema, 2. opredelitev narave problema, 3. miselna predstavitev 

problema, 4. določanje miselnih in fizičnih virov, potrebnih za rešitev, 5. oblikovanje 

strategij reševanja problema, 6. obvladovanje rešitve in 7. ovrednotenje rešitve«.  

 

Cilj šole mora biti, da učence nauči, da znajo pridobljeno znanje učinkovito uporabiti v 

novih situacijah. Produkt take šole so odgovorni učenci, ki uporabljajo svojo 

inteligentnost in izkušnje za dobro vseh. S. Bailin, R. Case, M. Coombs in R. Daniels 

kritično mišljenje definirajo kot kakovost mišljenja. Za njih kritični mislec razume in 

stremi h kvalitetnemu mišljenju. Prej omenjeni avtorji navajajo: »Znanje, ki je potrebno 

za to razumevanje, vključuje znanje, pomembno za kontekst vprašanja, znanje o principih 

in standardih argumentacije in raziskovanja tako na splošnih kot specifičnih področjih, 

poznavanje ključnih konceptov ter znanje o relevantnih strategijah in hevristikah.« 

Kvaliteta znanja je odvisna od globine znanja, obsega razumevanja in izkušenj 

posameznika na določenih področjih. Kritični mislec za reševanje problemov uporablja 

različne hevristike, torej strategije. Z miselnimi procesi na podlagi kriterijev kritično 

presoja, kar mu omogočajo kritični koncepti. Stopnja oziroma prizadevnost za kritično 

mišljenje je odvisno od narave posameznika. To je podlaga, ki usmerja posameznika k 

uporabi razuma, iskanju resnice, upoštevanju in spoštovanju drugih …  [1]. 

 

Torej enotnega pojmovanja kritičnega mišljenja ni, lahko pa za konec izpostavimo eno 

opredelitev. Organizacija Partnership for 21st Century Skills je definirala kritično 

mišljenje kot proces, ki zajema učinkovito razmišljanje, analiziranje in odločanje o 

določeni situaciji. Poleg tega kritično mišljenje zajema tudi reševanje problemov [3].   

 

Kritično mišljenje je opredeljeno kot mišljenje višjega reda in nižjega reda. T. Maier je 

opisal mišljenje nižjih redov kot naučeno obnašanje in reproduktivno mišljenje, mišljenje 

višjih redov pa kot interpretiranje, analiziranje in oblikovanje informacij. V. Lewis in R. 

H. Smith sta kritično mišljenje razdelila v tri kategorije: reševanje problemov, evalvacija 

ali sodba ter kot kombinacija prejšnjih dveh. Spretnosti mišljenja višjega reda se pojavijo, 

ko posameznik prejme informacijo, jo shrani v spomin, nato pa jo poveže z drugimi 

informacijami in na ta način oblikuje odgovor na vprašanje oziroma najde rešitev za nek 
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problem. Med spretnosti mišljenja višjih redov spadajo kritično mišljenje, ustvarjalno 

mišljenje, reševanje problemov in sprejemanje odločitev. [4] 

 

2.1 Reševanje problemov 

 
Pri TIT je bistvenega pomena reševanje problemov, saj je tehnologija usmerjena k 

oblikovanju in ustvarjanju novih proizvodov, tehnoloških sistemov in okolja. Poznamo 

več definicij tehnologije. Skupno pa jim je, da tehnologijo opisujejo kot vedo, ki ustvarja 

nove izdelke ter rešuje probleme. Poglavja v učnem načrtu so razporejena tako, da tvorijo 

zaokrožene sklope. Po vsakem sklopu naj bi sledila projektna naloga, ki od učencev 

zahteva reševanje nekega problema. Reševanje problemov je opredeljeno kot miselni 

proces višjega reda, ker zahteva modulacijo in nadzor nad več področji in zahtevnostmi 

znanja. Rešitev problema pomeni, da učenec samostojno razmišlja, problem oceni in 

poišče najboljšo rešitev. Učenec mora povezati znanje s posameznih področij, analizirati 

problem, poiskati možne rešitve in jih ovrednotiti. Torej mora predlagati novo idejo za 

rešitev problema. Problem mora biti kompleksen in resničen. [5] 
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3 UČITELJEV VPLIV NA RAZVOJ KRITIČNEGA 

MIŠLJENJA UČENCEV 
 

Za razvoj učencev kot kritičnih mislecev je potrebno poučevanje kritičnega mišljenja, kar 

je mogoče le ob učiteljevem razumevanju kritičnega mišljenja. Učitelj mora dobro 

razumeti pojem kritičnega mišljenja in kako ga ozaveščati. Šole posamezniku omogočajo, 

da oblikuje celostni pogled na kritično mišljenje. Učence je potrebno seznaniti s  

strategijami in načini uporabe kritičnega mišljenja. Obstaja veliko smernic za poučevanje 

kritičnega mišljenja, ki pa so precej široko zastavljene. Bolj uporabni za učitelja so modeli 

poučevanja, ki predstavljajo različne metode in oblike poučevanja z namenom 

spodbujanja kritičnega mišljenja pri učencih.  

 

3.1 Smernice za poučevanje kritičnega mišljenja 
 

Ključni dejavnik, ki določa klimo in delovanje v razredu, je učitelj. Pomembno je 

učiteljevo pojmovanje znanja, učenja, poučevanja, upoštevanje vrednot, motiviranost za 

poučevanje in za učenje … Že zelo zgodaj v  otroštvu se pojavi modelno učenje, to je 

učenje s posnemanjem modela. Učitelj predstavlja model, ki ga učenci posnemajo. Ali ga 

bodo učenci posnemali ali ne, je odvisno od vrste dejavnikov. Zato pa je zelo pomembno, 

da učitelj s svojim ravnanjem in razmišljanjem učencem predstavlja identifikacijski 

model. Učitelj mora učence tako spontano kot tudi sistematično in načrtno spodbujati h 

kritičnemu mišljenju. Prvi korak za uspešno realizacijo poučevanja kritičnega mišljenja 

je oblikovanje pojmovanja kritičnega mišljenja, ki služi kot vodilo pri poučevanju. 

Različni avtorji (M. Lipman, C. Wade, R. Paul, L. Elder …) navajajo smernice za uspešno 

poučevanje kritičnega mišljenja [3]: 

- Kritično mišljenje spodbujamo tako, da učence stalno spodbujamo k aktivnemu 

sodelovanju. Učence spodbujamo, da postavljajo vprašanja, ki zahtevajo višje 

miselne procese, npr. presojanje, argumentiranje, reševanje problemov … 

- Učitelj naj bo med poučevanjem manj aktiven, saj bo na ta način vzbudil aktivnost 

učencev. 

- K razvoju kritičnega mišljenja vodi kritično poučevanje. To pomeni, da učencem 

omogočimo čim več strategij in aktivnosti, pri katerih od učencev zahtevamo 

kritično mišljenje.  
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- Kritično mišljenje ne pomeni količinsko bogatega znanja, temveč je potrebno 

učence spodbujati h kritičnemu mišljenju skozi aktivnosti in strategije. 

- Pri poučevanju kritičnega mišljenja je pomembno, da pri učencih razvijamo 

določene veščine kritičnega mišljenja, ki jih bo kasneje uporabil v življenjskih 

situacijah. 

- Učitelj naj strokovne pojme predstavi čim bolj miselno, da jih bodo učenci znali 

uporabljati v življenjskih situacijah. 

- Pojmovanje, da je poučevanje z vsebinskimi cilji enako ali celo bolj učinkovito 

od poučevanja s ciljem kritičnega poučevanja, je verjetno veljavno predvsem zato, 

ker so učni procesi naravnani predvsem na doseganje vsebinskih ciljev.  

- Učitelj naj med poučevanjem uporablja tudi pojme s področja kritičnega 

mišljenja. 

- Pri preverjanju in ocenjevanju naj da učitelj večji poudarek višjim taksonomskim 

stopnjam in kompleksnejšim miselnim procesom. 

- Dopuščanje in upoštevanje različnih interpretacij dogodkov in pojavov: 

posameznik mora biti odprt za vedno nove razlage in ugotovitve. Zavedati se 

mora, da vsak posameznik na problem gleda z različnega zornega kota, posledično 

pa pride do drugačnega zaključka kot mi. 

- Izogibanje emocionalnemu zaključevanju: pri kritičnem mišljenju je nujno 

razlikovanje med čustvi in razumom, ki po navadi pripelje do bolj racionalnega 

zaključka. 

 

3.2 Modeli poučevanja kritičnega mišljenja 

 
Obstajajo modeli poučevanja kritičnega mišljenja, ki učitelja bolj konkretno usmerjajo k 

poučevanju kritičnega mišljenja pri pouku. Priporočljivo je tudi, da učitelj učencem 

modele predstavi z namenom, da bi učenci sistematično in zavestno spoznali proces 

kritičnega mišljenja. Na splošni ravni Ennis navaja štiri pristope za poučevanje kritičnega 

mišljenja [3]: 

- splošni pristop, 

- infuzija, 

- potopitev, 

- mešani pristop. 
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Splošni pristop zagovarja oblikovanje posebnega učnega predmeta oziroma posebne učne 

enote z namenom ozavestiti učence, kaj je kritično mišljenje. Poudarek je tudi na učenju 

veščin kritičnega mišljenja in urjenju le-teh. Ostali trije pristopi se uporabljajo znotraj 

šolskih predmetov in ne kot posamezen predmet. Razlikujejo se glede na to, v kolikšni 

meri je razvidno poučevanje kritičnega mišljenja znotraj nekega šolskega predmeta. 

Pristopi se razlikujejo tudi glede na to, kako natančno ga učitelj opredeli v ciljih 

obravnavane učne snovi in v kolikšni meri učitelj učence usmerja k učenju kritičnega 

mišljenja. Infuzija podpira učenje, pri katerem učenec jasno sledi opredeljenemu cilju in 

učenje kritičnega mišljenja poteka znotraj nekega šolskega predmeta. Pristop potopitev 

se od infuzije razlikuje v tem, da principi kritičnega mišljenja niso razvidni. Mešani 

pristop je skupek splošnega pristopa z infuzijo ali potopitvijo [1]. 
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4 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 
 

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma 

standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja. Ocenjevanje 

znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem načrtu 

določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi po obravnavi 

učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin [6]. Preverjanje znanja v 

devetletnih OŠ v Sloveniji poteka na tri načine, in sicer pisno, ustno ter praktično.  

 

Ustno preverjanje znanje poteka v obliki vprašanj, ki jih učitelj zastavlja učencu, in 

odgovorov, s katerimi učenec pokaže svoje znanje. Učenec s pojasnili in argumenti 

dokazuje svoje razumevanje znanja, učitelj pa ga lahko pri tem usmerja, postavlja dodatna 

vprašanja itd.  

 

Pisno preverjanje znanja je preverjanje znanja s kontrolnimi, šolskimi nalogami in testi 

znanja. Test znanja lahko vsebuje različne tipe nalog: 

- naloge kratkih stavkov, 

- naloge dopolnjevanja, 

- naloge alternativne izbire, 

- naloge večstranske izbire, 

- naloge povezovanje, 

- naloge urejanja. 

Praktično preverjanje je preverjanje znanja z delom, torej učenci teoretično znanje 

pretvorijo v praktično uporabo. Pri praktičnem preverjanju lahko ocenjujemo tako proces 

kot produkt. 

 

Predmet tehnika in tehnologija je predmet, ki vsebuje veliko praktičnega dela in za 

katerega je potrebno tudi veliko teoretičnega znanja. Glede na to, da se pri ustnem 

preverjanju hitro pojavi pristranskost ocenjevanja, saj lahko učitelj s podvprašanji 

usmerja učenca k pravilnemu odgovoru, višje taksonomske stopnje lažje in bolje 

preverjamo s pisnim in praktičnim preverjanjem. Predvsem pisno preverjanje izraža višjo 

stopnjo zanesljivosti, veljavnosti, občutljivosti. Poleg tega je pisno preverjanje najbolj 

ekonomičen način preverjanja znanja tako s časovnega vidika kot z vidika uporabe 
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materiala. Pisno preverjanje zagotavlja največjo objektivnost, ker za vsako nalogo obstaja 

le ena sama pravilna rešitev, ki je že vnaprej jasno določena. Na pisnem preverjanju 

učenci pokažejo in utrjujejo verbalne sposobnosti, znanje pravopisja in nivo kulturnega 

izražanja. Pisno preverjanje se izvaja s testi, ki so trajen dokument, ki ga lahko vidi 

praktično vsak, zato tako učenci kot učitelji na pisnem preverjanju pokažejo večjo resnost. 

Pri praktičnem preverjanju vlogo misli zamenjajo roke. Učenci urijo svoje motorične 

sposobnosti in zahtevana je višja stopnja miselnih procesov, ker morajo teoretično znanje 

pretvoriti v praktično delo v novih situacijah (ocenjevanje znanja, selekcija ...). 

Nadomestilo izbirnega tipa nalog, ki so primerne za ugotavljanje mišljenja višjega reda,  

je preverjanje in ocenjevanja znanja preko dela. Pri tem učenci izvedejo določeno delovno 

operacijo ali naredijo portfolijo. Naloge temeljijo na problemih iz vsakdanjega življenja, 

hkrati pa služijo tudi kot dobro motivacijsko sredstvo za učence. Prav tako pa tudi tak 

način ocenjevanja vsebuje nekatere pomanjkljivosti. Zahtevajo veliko časa in velikokrat 

predstavljajo velik finančni zalogaj za učence in za učitelje [9]. 

 

V diplomski nalogi se osredotočimo na pisno preverjanje znanja, ker je najbolj primerno 

za ugotavljanje doseganja višjih taksonomskih stopenj. Merjenje znanja višjih 

taksonomskih stopenj je težje zanesljivo in objektivno meriti, pisno preverjanje pa nam 

omogoča visoko stopnjo doseganja karakteristik. Še zlasti zanesljivo in objektivno je 

preverjanje znanja z nalogami izbirnega tipa. [10] Mišljenje višjega reda se lahko meri z 

različnimi postavkami in različnimi testi. Primerni so različni tipi nalog za merjenje tega 

mišljenja:  

- izbirni tip nalog (izbirni tip, povezovalni tip), 

- tip nalog ustvarjanja (tip kratkega odgovora, naloge esejskega tipa ...), 

- naloge tipa razlage (problemske naloge). 

 

4.1 Izbirni tip nalog 
 

Raziskovalci kritičnega mišljenja so mnenja, da so naloge izbirnega tipa, naloge 

razvrščanja in naloge kratkih esejskih odgovorov najboljši tipi nalog za preverjanje 

kritičnega mišljenja. Paul in Nosich sta mnenja, da naloge izbirnega tipa preverjajo 

najgloblje oziroma najbolj podrobno. Naloge izbirnega tipa zagotavljajo veliko mero 

objektivnosti ter hitro analizo testa. Slabost nalog izbirnega tipa je velika poraba časa, saj 
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je potrebno naloge res skrbno sestaviti. S tem, ko učenci s pomočjo evalvacije ugotavljajo 

pravilen odgovor, jih spodbujamo h kritičnemu mišljenju [11]. Pri nalogah izbirnega tipa 

mora reševalec izbrati najbolj pravilen odgovor med naštetimi. Prepoznati mora avtorjevo 

mišljenje oziroma prepričanje ter ugotoviti, kateri izmed naštetih odgovorov najbolj 

celostno zajema željen odgovor [9]. Velikokrat mora reševalec analizirati dano situacijo 

in svoj odgovor podkrepiti z razlogom oziroma utemeljitvijo, zakaj je izbral odgovor. 

Naloge naj se nanašajo na probleme iz resničnega življenja. Ponujeni morajo biti vsaj 

štirje odgovori. Sestavljeni pa morajo biti tako, da reševalec ne mora uganiti pravilnega 

odgovora [12]. 

 

Pri oblikovanju nalog izbirnega tipa za preverjanje višjih taksonomskih stopenj moramo 

poleg temeljnih načel upoštevati še nekatera dodatna načela. Napotki za sestavljanje 

nalog so prirejeni po napotkih, ki jih je sestavila državna komisija za vodenje 

nacionalnega preverjanja znanja [8], priloga 11.1. 

 

V Sloveniji na področju tehniškega izobraževanja najdemo več raziskav o ugotavljanju 

stopnje kritičnega mišljenja. Vendar kritično mišljenje samostojno in celostno po RBT, 

pri nas še ni bilo raziskano. Kritično mišljenje je bilo preučevano znotraj tehnološke 

pismenosti, združeno s sposobnostjo odločanja. V 3. razredu devetletne OŠ je bila 

izmerjena tehnološka pismenost 40,3%, v 5.-6. razredu pa le 18,5 %. Tehnološka 

pismenost je bila izmerjena tudi v 9. razredu, kjer so učenci v povprečju dosegli 28,08 % 

točk. [13, 14, 15] 
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5 PRIMERNOST REVIDIRANE BLOOMOVE 

TAKSONOMIJE ZA KRITIČNO RAZMIŠLJANJE 
 

Taksonomija oziroma klasifikacija učnih ciljev predstavlja hierarhično razdelitev 

vzgojno–izobraževalnih ciljev. Stopnjujejo se glede na zahtevnost in kompleksnost 

miselnih procesov. Taksonomija nam omogoča opredelitev, do katere stopnje želimo 

doseči vzgojno-izobraževalne cilje. Taksonomija nam omogoča, da ugotovimo, koliko 

znanja imajo učenci, kako usvojeno znanje razumejo, kako ga uporabljajo v novih 

situacijah in kako rešujejo probleme. Obstaja veliko različnih taksonomskih lestvic 

(Bloomova taksonomija (BT), Gagnejeva, Marzanova, Biggs in Moorova taksonomska 

lestvica …). Učni cilji  v učnih načrtih se navezujejo na BT, zato se bomo tudi v diplomski 

nalogi osredotočili nanjo. 

 

B. Bloom je leta 1956 oblikoval taksonomijo z namenom, da bi poenotili razumevanje 

ciljev v šolstvu. Razdelil jo je na tri (1-3) področja [7]:  

 

(1) Kognitivna stopnja: zajema izobraževalne cilje. Stopnje znotraj področja se ločijo 

glede na zahtevnost spoznavnih procesov. 

 

(2) Afektivna stopnja: zajema čustveno-motivacijske cilje. Stopnje znotraj področja 

se ločijo glede na ponotranjenost in posplošenost zavestnega ravnanja. 

 

(3) Psihomotorična stopnja: zajema funkcionalne cilje. Stopnje znotraj področja se 

ločijo glede na razvitost koordinacije.  

 

Taksonomija učitelju pomaga pri oblikovanju šolske ure, saj je priporočljivo, da se pri 

obravnavi nove učne snovi začne z nižjimi taksonomskimi stopnjami. Prav tako 

taksonomske lestvice pripomorejo k lažjemu in boljšemu sestavljanju, ocenjevanju in 

analiziranju nalog. Pri tem je moč ugotoviti razlike med učenci in preveriti njihovo 

razumevanje snovi. Kognitivna stopnja vsebuje šest stopenj, ki se razlikujejo glede na 

zahtevnost spoznavnih procesov. Na sliki 5.1 je predstavljenih vseh šest stopenj. Stopnje 

se glede na zahtevnost stopnjujejo hierarhično od spodaj navzgor. 
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Slika 5.1: Bloomova taksonomska lestvica. 

Revidirano Bloomovo taksonomsko lestvico sta oblikovala študenta L. Anderson in D. 

Krathwohl. Pri oblikovanju so sodelovali še številni drugi strokovnjaki s področja 

kognitivne psihologije in poučevanja. Preoblikovanje Bloomove taksonomske lestvice je 

bilo z namenom poučevanja in učenja v 21. stoletju. Do sprememb je prišlo predvsem na 

področju terminologije, strukture ter poudarkov [6]. Poimenovanje stopenj taksonomske 

lestvice se je spremenilo iz samostalnikov v glagole, kot je razvidno na sliki 5.2. 

 

Slika 5.2: Revidirana Bloomova taksonomska lestvica. 
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V pomoč pri analizi posameznih taksonomskih stopenj revidirane BT so glagoli [6]: 

- pomniti: spomniti se in priklicati znanje iz dolgoročnega spomina 

- razumeti: interpretirati, ponazoriti, klasificirati, povzeti, sklepati, preimenovati ter 

razložiti, 

- uporabiti: izvajanje še nepoznanih nalog in izvrševanje že znanih nalog, 

- analizirati: razlikovanje sestavnih delov, strukturiranje le-teh in pripisovanje, 

- evalvirati: kritiziranje na podlagi zunanjih kriterijev in preverjanje glede na 

notranja merila, 

- ustvariti: organizirati elemente v nov vzorec, načrtovati in konstruirati.  

Enodimenzionalno Bloomovo taksonomsko lestvico so preoblikovali v 

dvodimenzionalno taksonomsko lestvico. Ta vsebuje dimenzijo kognitivnih procesov in 

dimenzijo znanja. Dimenzija kognitivnih procesov zajema šest podkategorij: pomniti, 

razumeti, uporabiti, analizirati, evalvirati in ustvariti. Dimenzija znanja pa zajema štiri 

podkategorije: faktografsko, konceptualno, proceduralno in metakognitivno znanje. 

Stopnje se glede na zahtevnost stopnjujejo od leve zgoraj proti desni spodaj. Za doseganje 

stopenj so potrebne vedno večje in zapletene sposobnosti učenca. Revidirano Bloomovo 

taksonomsko lestvico, ki vsebuje štiriindvajset celic, prikazuje preglednica 5.1, [6].  

 

Preglednica 5.3: Revidirana Bloomova taksonomija. 

 

 Dimenzija kognitivnih procesov 

Dimenzija 

znanja 

Pomniti Razumeti Uporabiti Analizirati Evalvirati Ustvariti 

Faktografsko       

Konceptualno       

Proceduralno       

Metakognitivno       

 

RBT je uporabna za širšo skupino ljudi in je verodostojnejša od prvotne BT. Je merilo za 

ugotavljanje miselnih sposobnosti učencev [6]. 

 

Prve tri ravni kognitivnih procesov predstavljajo predvsem pomnjenje in poznavanje 

enostavnih postopkov ter poznavanje uporabe. Bolj kompleksna znanja, zadnje tri ravni, 

pa zahtevajo uporabo višjih miselnih sposobnosti in zapletene miselne funkcije. Če 

izhajamo iz definicije kritičnega mišljenja, ki ga je definirala skupina Partnership for 21st 
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Century Skills, kritično mišljenje preverjamo z zadnjimi tremi stopnjami kognitivnih 

procesov, ki zajemajo vse vrste znanja. Za preverjanje kritičnega mišljenja bomo torej 

uporabili stopnje: »analizirati«, »evalvirati« in »ustvariti«. Posamezna stopnja pa se deli 

še na različne vrste znanja (faktografsko, konceptualno, proceduralno ter 

metakognitivno). Z nalogami bomo preverili učenčevo sposobnost analiziranja 

kompleksnih vprašanj in situacij. Na podlagi določeni kriterijev bo  moral učenec 

prepoznati in ovrednotiti predpostavke in stališča ter sklepati na podlagi ugotovljenega 

znanja. Z omenjenimi stopnjami bomo preverili učenčevo sposobnost povezovanja teorije 

s prakso [3]. 
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6 PREIZKUS ZNANJA  

 

V poglavju obravnavamo, kakšno je znanje učencev pri pouku TIT s področja kovin. 

Obravnava je potekala na podlagi testa, ki vsebuje naloge, ki preverjajo kritično mišljenje 

učencev.  

 

6.1 Obseg snovi 

 
Test pokriva operativne cilje, ki so del učnega načrta obveznega osnovnošolskega 

predmeta tehnike in tehnologije v 8. razredu [16].  Porazdelitev ciljev po RBT lestvici 

prikazujemo v preglednici 6.1. 

 

Operativni izobraževalni cilji na področju kovin so: 

Učenci: 

I1: utemeljijo razširjenost ter rabo kovin v vsakdanjem življenju,  

I2: opišejo najpogostejše kovine in jih razvrstijo v železne in neželezne,  

I3: povežejo značilne lastnosti kovin z njihovo uporabnostjo,  

I4: prepoznajo polizdelke in izdelke iz kovin,  

I5: razlikujejo razstavljive in nerazstavljive zveze,  

I6: razložijo vrste in namen površinske zaščite kovin,  

I7: utemeljijo namen zbiranja in predelave dotrajanih predmetov za okolje,  

I8: poznajo osnovne postopke za obdelavo kovin,  

I9: poznajo pripomočke in orodja ter osebna zaščitna sredstva za varno delo,  

I10: se seznanijo s poklici, povezanimi z obdelavo kovin. 

 

Standardni in minimalni standardi znanja na področju kovin so: 

Učenci 

M1: predstavijo uporabo kovin na značilnih področjih, 

M2: razvrstijo kovine v železne in neželezne, 

M3: opišejo lastnosti kovin, 

M4: imenujejo polizdelke, 

M5: sodelujejo pri razvoju skice in izbiri najustreznejše rešitve, 

M6: razlikujejo razstavljive in nerazstavljive zveze, 

M7: poznajo vpliv proizvodnje kovinskih predmetov in njihove uporabe na okolje, 

S1: poznajo najpogostejše vrste in osnovne lastnosti kovin, 

S2: razložijo bistvo preoblikovanja, odrezovanja, spajanja in površinske obdelave, 

S3: utemeljijo zaščito kovinskih predmetov. 
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Preglednica 6.1: Razporeditev operativnih ciljev glede na stopnje po RBT. 

 Dimenzija kognitivnih procesov 

Dimenzija 

znanja 

Pomniti Razumeti Uporabiti Analizirati Evalvirati Ustvariti 

Faktografsko I8, I9, I10, 

M1, M3, 

M4, M7 

I4     

Konceptualno I2 I1, I6, I7, 

S3 

 S2   

Proceduralno I3, M2, M4   I5  M5 

Metakognitivno       

 

Opazimo, da so operativni cilji v UN umeščeni predvsem v nižje taksonomske stopnje. 

Učni načrt za TIT v splošnem navaja, da učenci rešujejo probleme, ob izdelavi izdelkov 

razvijajo svoje sposobnosti, iščejo nove rešitve in raziskujejo. TIT je predmet, pri katerem 

naj bi učenci razvijali umske in psihomotorične sposobnosti. V učnem načrtu je prav 

posebno poglavje namenjeno projektni nalogi, kjer naj bi v prvem koraku učenci iskali 

rešitev nekega problema in sami načrtovali rešitev problema. Ob tem naj bi tudi analizirali 

in evalvirati problem. Vse omenjeno predstavlja višje taksonomske stopnje, torej analizo, 

evalvacijo in ustvarjanje. Naloge naj združujejo različne koncepte in uporabo različnih 

pravil in načel. Vendar je poudarek na standardnih in minimalnih standardih znanja, ki 

pa zahtevajo uporabo le nižjih miselnih procesov. Glede na to, da test vsebuje naloge 

višjih taksonomskih stopenj, naloge presegajo UN.  

 

 

6.2 Celostno pokrivanje kritičnega mišljenja po RBT lestvici  
 

Vse naloge v testu so izbirnega tipa. Sestavljene so po vodilih, ki so v prilogah 11.1 in  

11.4. Velja zmotno prepričanje, da naloge izbirnega tipa ne morejo preverjati znanja 

višjih taksonomskih stopenj. Za preverjanje višjih taksonomskih stopenj morajo 

vprašanja temeljiti na vsakdanjih primerih. Vprašanja morajo temeljiti na reševanju 

problemov, uporabi logičnega mišljenja ter sklepanja. Tak način omogoča uporabo višjih 

taksonomskih stopenj mišljenja. Postavke izbire morajo biti dobro sestavljene, 

distraktorji pa morajo biti premišljeno oblikovani. Smiselna je uporaba analogije, ki 

pokaže podobnosti med pojmi. Reševalec mora razumeti pojme in povezavo med njimi. 

Priporočljivo je, da uporabimo slikovna, grafična gradiva in preglednice. Pri nalogah, ki 

preverjajo višje taksonomske stopnje, naj imajo ponujenih od 3 do 5 odgovorov, da s tem 

izključimo možnost ugibanja. Običajno je potrebno odgovor podkrepiti z razlogom. 

Seveda je pravilna le ena sama kombinacija odgovora in razloga [17, 18].  

 

6.3 Naloge v testu 
 

Naloge v testu zajemajo le višje taksonomske stopnje po RBT. Razvrščenost je prikazana 

v preglednici 6.2. Naloge so razvrščene po tipih nalog in po težavnosti, torej od celice D1 

do celice F4. 
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Preglednica 6.2: Razporeditev nalog glede na stopnje po RBT. 

 Dimenzija kognitivnih procesov 

Dimenzija znanja D - Analizirati E - Evalvirati F - Ustvariti 

Faktografsko N1, N14 N3, N8 N10, N11 

Konceptualno N6, N15 N4, N5, N16 N12, N13 

Proceduralno N2, N7 N9, N17 N18, N19 

Metakognitivno N20 N21 N22 

 

Za vsako preverjanje oziroma ocenjevanje je potrebno vnaprej določeno točkovanje, ki 

mora biti čim bolj jasno in natančno, da s tem zagotovimo objektivnost. 

 

Preizkus znanja vsebuje 22 nalog. Naloge, ki ne zahtevajo dopolnitve oziroma pojasnitve, 

so ovrednotene z eno (1) točko. Naloge, kjer je potrebna pojasnitev odgovora, so 

ovrednotene z dvema (2) točkama. Pri slednjih učenec dobi dve (2) točki za popolnoma 

pravilen odgovor. Za pravilen odgovor, vendar z nepravilno ali pomanjkljivo pojasnitvijo, 

učenec dobi le eno (1) točko. Naloge, ki preverjajo metakognitivno znanje, niso 

točkovane, saj metakognitivnega znanja na podlagi enkratnega ocenjevanja ne moremo 

ocenjevati. Tabelo točkovanja posamezne naloge, preglednica 6.3, dobi vsak učenec ob 

preskusu znanja in nanjo beleži pravilne odgovore. Pri točkovanju upoštevam zgolj tabelo 

za ocenjevanje. Pravilne rešitve testa, priloga 10.3, so oblikovane enako kot preglednica 

za učence, torej je analiziranje testa zelo enostavno. 
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Preglednica 6.3: Tabela točkovanja. 

Naloga Odgovor Točke 

1. a       b       c       d       e  1 

2. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

3. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

4. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

5. a       b       c       d         1     2     3     4     5      2 

6. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

7. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

8. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

9. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

10. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

11. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

12. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

13. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

14. a       b       c       d       e  1 

15. a       b       c       d       e  1 

16. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

17. a       b       c       d         1     2     3     4     5      2 

18. a       b       c       d       e  1 

19. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5    6   2 

20. a       b       c       d         1     2     3     4     5       

21. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5       

22. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5       

SKUPAJ 34 

 
Preglednica 6.4 prikazuje razporeditev števila točk po posameznih taksonomskih stopnjah 

in njihov delež glede na celotno število točk v preizkusu znanja.  

 
Preglednica 6.4: Delež točk, ki pripada posamezni taksonomski stopnji. 

Taksonomska stopnja Naloge Število 

točk 

Delež točk 

D - analizirati N1, N2, N6, N7, 

N14, N15, N20 

9 26,5 % 

E - evalvirati N3, N4, N5, N8, 

N9, N16, N17, N21 

14 41,2 % 

F - ustvariti N10, N11, N12, 

N13, N18, N19, 

N22 

11 32,3 % 

 

 

6.4 Analiza testa 

 
Test je rešilo 22 učencev 8. razreda devetletne osnovne šole. Test so pisali 45 minut. V 

preglednici 6.5 so prikazane dosežene točke posameznih učencev. Prikazane so dosežene 

točke pri posameznih nalogah in skupno število doseženih točk. Učenci so razvrščeni 
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hierarhično od najmanjšega do največjega števila doseženih točk. V preglednici niso 

zabeležene zadnje tri naloge, ki preverjajo metakognitivno znanje, saj se jih ne točkuje. 

 
Preglednica 6.5: Število doseženih točk po nalogah in po učencih. 

 

Učenec 

Naloga  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Število 
doseženih 

točk 

4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

18 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 

14 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 

15 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 

22 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 

1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 

3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6 

7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

10 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 6 

21 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 

5 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

8 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 

11 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 7 

12 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 

19 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 7 

20 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9 

 

Največje število točk, devet, je dosegel učenec pod številko 20. Najmanjše število 

doseženih točk, tri, je doseglo pet učencev. Modus doseženih točk na testu je 6,5 točk. 

Vsi učenci so odgovorili na vsa vprašanja.  

 

6.4.1 Povprečje 

 

Aritmetična sredina ali povprečje je seštevek vseh vrednosti, razdeljen na skupno število 

teh vrednosti oziroma podatkov. Aritmetična sredina se izračuna po enačbi: 

 �̅� =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1  ,  (6.1) 

kjer je 𝑁 število vseh učencev, 𝑥𝑖 pa i-ti učenec. 

 

Izračunana aritmetična sredina doseženih točk na testu je 5,5 točk. To predstavlja 16,18 

% vseh doseženih točk. 
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6.4.2 Standardni odklon 

 

S standardnim odklonom ali standardno deviacijo izmerimo kako so razpršene vrednosti, 

vsebovane v populaciji. Standardni odklon vseh enot statistične populacije se izračuna po 

enačbi: 

 𝜎 = √∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1

𝑁
 ,  (6.2) 

kjer je 𝑁 število vseh učencev, 𝑥𝑖 i-ti učenec, �̅� pa aritmetična sredina. 

Izračunan standardni odklon je 1,71 točke.  

 

6.4.3 Težavnost 

 

Stopnjo težavnosti posamezne naloge določa delež testirancev, ki so nalogo pravilno 

rešili. Težavnost se izračuna po enačbi: 

 𝑝 =
𝑁𝑝

𝑁
,  (6.3) 

kjer je 𝑁 število vseh učencev, 𝑁𝑝 pa število učencev, ki so nalogo pravilno rešili. 

Težavnost je ovrednotena od 0 do 1. Stopnje težavnosti so predstavljene v preglednici 6.6 

 
Pregledelnica 6.6: Stopnje težavnosti, kjer 𝑝 pomeni težavnost, 𝑁 število vseh učencev, 𝑁𝑝 pa število 

učencev, ki so nalogo pravilno rešili.  

 

Stopnja težavnosti Težavnost 

zelo težka p < 0,10 

težka 0,10 < p < 0,30 

srednje težka 0,30 < p < 0,70 

lahka 0,70 < p < 0,90 

zelo lahka p > 0,90 

 

V preglednici 6.7 so predstavljene stopnje težavnosti posameznih nalog. 𝑁𝑝 pomeni 

število učencev, ki so nalogo pravilno rešili, 𝑁𝑛 pomeni število učencev, ki so napačno 

odgovorili na vprašanje, 𝑁 pomeni število vseh učencev, RBT pomeni uvrščenost naloge 

glede na RBT, 𝑝 pa pomeni stopnjo težavnosti. 
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Preglednica 6.7: Stopnja težavnosti posameznih nalog, kjer 𝑁𝑝 pomeni število učencev, ki so nalogo 

pravilno rešili, 𝑁𝑛 pomeni število učencev, ki so napačno odgovorili na vprašanje, 𝑁 pomeni število vseh 

učencev, RBT pomeni uvrščenost naloge glede na RBT, 𝑝 pa pomeni stopnjo težavnosti. 

 

Naloga 𝑁 𝑁𝑝 𝑁𝑛 𝑝 RBT 

1 22 7 15 0.32 D1 

2 22 3 19 0,11 D3 

3 22 17 5 0,57 E1 

4 22 5 17 0,16 E2 

5 22 10 12 0,32 E2 

6 22 0 22 0,00 D2 

7 22 1 21 0,05 D3 

8 22 2 20 0,05 E1 

9 22 5 17 0,16 E3 

10 22 2 20 0,05 F1 

11 22 3 19 0,09 F1 

12 22 5 17 0,14 F2 

13 22 2 20 0,07 F2 

14 22 8 14 0,36 D1 

15 22 5 17 0,23 D2 

16 22 9 13 0,27 E2 

17 22 2 20 0,05 E3 

18 22 8 14 0,36 F3 

19 22 3 19 0,07 F3 

 

Iz preglednice 6.6 je razvidno, da nobena naloga ni zelo lahka, saj je indeks težavnosti pri 

vseh nalogah manjši od 0,90. prav tako ni nobene naloge lahke težavnosti. Naloge 1, 3, 

5, 14 in 18 predstavljajo srednje težke naloge. Skupaj predstavljajo 26,73 % celotnega 

testa. Šest nalog ima indeks težavnosti med 0,10 in 0,30 in predstavljajo težke naloge. 

Osem nalog, ki predstavljajo 42,11 % nalog testa, imajo indeks težavnosti pod 0,10. torej 

so zelo težke naloge.  

 

Med srednje težkimi nalogami je bila dobro reševana 18. naloga, ki se uvršča v 6. stopnjo 

po RBT, med proceduralno znanje. Osem učencev je nalogo rešilo pravilno. Večina 

učencev, ki je napačno odgovorila, je izbrala odgovor e. Le-ta se od pravilnega odgovora 

razlikuje le v površinski obdelavi. Pravilna površinska obdelava je barvanje, nekateri 

učenci pa so izbrali kaljenje. To je mogoče malo presenetljiva izbira, glede na to, da jim 

je barvanje veliko bolj znan postopek in bi pričakovali, da bo večina izbrala barvanje.  

Med težkimi nalogami bi izpostavili 9. nalogo, kjer je prikazan postopek recikliranja 

odpadkov. Pričakovali bi, da bo naloga uvrščena med lažje naloge. Iz slik so morali 

ugotoviti, ali je prikazan postopek recikliranja odpadkov 

pravilen/nepravilen/pomanjkljiv, in svoj odgovor pravilno utemeljiti. Zgolj dva učenca 

sta popolnoma pravilno odgovorila na vprašanje, da se da kovinsko embalažo reciklirati 

v nedogled. Večina učencev, ki so izbrali napačen odgovor, je trdila, da je postopek na 

sliki pravilen, torej da se kovinske embalaže ne da ponovno reciklirati.  

 

Zelo težke naloge predstavljajo predvsem naloge, ki so uvrščene v 6. stopnjo po RBT. 

Očitno imajo učenci največ težav pri nalogah, kjer morajo kot rešitev naloge predlagati 

oziroma izbrati odgovor, ki podaja nek nov izdelek, ali pa je potrebno zapisati potek 

izdelave izdelka in podobno. Pri večini zelo težkih nalog noben učenec ni izbral 



 25 

popolnoma pravilne kombinacije. Učenci niso izbrali pravilne utemeljitve oziroma 

pojasnila. 

 

6.4.4 Diskriminativnost 

 

Diskriminativnost pove, kako naloga razlikuje med testiranci glede na lastnost, ki jo meri 

test. Dobra naloga je tista, ki jo uspešno rešijo boljši testiranci, torej tisti, ki so na testu 

dosegli večje število točk. Točkovni biseralni koeficient se izračuna po enačbi: 

 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 =
𝑥𝑝̅̅ ̅̅ − �̅�

𝑠
√

𝑝

𝑞
,  (6.4) 

kjer je 𝑥𝑝̅̅ ̅ aritmetična sredina tistih, ki so postavko pravilno rešili, �̅� aritmetična sredina 

vseh rezultatov, 𝑠 standardni odklon, 𝑝 težavnost naloge in 𝑞 delež tistih, ki naloge niso 

rešili. Vrednost točkovnega biseralnega koeficienta je med -1 in 1. Stopnje občutljivosti 

so predstavljene v preglednci 6.8. 

 
Preglednica 6.8: Stopnje občutljivosti. 

 

Stopnja občutljivosti Točkovni biseralni koeficient 

neznatna 0 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,10 

nizka 0,10 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,25 

srednja 0,25 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,50 

visoka 0,50 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,80 

zelo visoka 0,80 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 

 
Preglednica 6.9: Stopnja občutljivosti posamezne naloge, kjer 𝑥𝑝̅̅ ̅ pomeni aritmetično sredino tistih, ki so 

postavko pravilno rešili, �̅� aritmetično sredino vseh rezultatov, 𝑠 standardni odklon, 𝑝 težavnost naloge in 

𝑞 delež tistih, ki naloge niso rešili. 

 

Naloga 𝑝 𝑞 𝑥𝑝̅̅ ̅ �̅� 𝑠 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 

1 0.32 15 5,43 

5,5 1,71 

-0,01 

2 0,11 19 6,33 0,09 

3 0,57 5 5,47 -0,01 

4 0,16 17 6,40 0,06 

5 0,32 12 6,30 0,08 

6 0,00 22 0,00 0,00 

7 0,05 21 6,00 0,01 

8 0,05 20 0,00 0,00 

9 0,16 17 6,20 0,02 

10 0,05 20 7,00 0,04 

11 0,09 19 5,33 -0,01 

12 0,14 17 5,60 0,01 

13 0,07 20 5,00 0,02 

14 0,36 14 6,50 0,09 

15 0,23 17 5,80 0,02 

16 0,27 13 5,78 0,02 

17 0,05 20 7,00 0,04 

18 0,36 14 6,50 0,09 

19 0,07 19 6,67 0,04 
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Preglednica 6.8 predstavlja stopnje občutljivosti posameznih nalog. Naloge v testu so bile 

zelo slabo reševane, zato je točkovno biseralni koeficient blizu nič in pri nekaterih 

nalogah celo negativen. Glede na rezultate je diskriminativnost težko določiti. Najboljša 

diskriminativnost je pri 2., 14. in 18. nalogi. 

 

6.4.5 Razporeditev doseženih točk na testu 

 

V preglednici 6.9 in sliki 6.1 je predstavljena porazdelitev točk, aritmetična sredina je 5,5 

točke, standardni odklon pa 1,71 točke. 

 
Preglednica 6.10: Porazdelitev točk 

 

Število doseženih točk Število učencev 

3 5 

4 1 

5 3 

6 6 

7 6 

9 1 

 

 
 

Slika 6.1: Razporejenost števila učencev po doseženem številu točk. 

 

Zgolj eden izmed učencev je na testu dosegel 9 točk, nihče ni dosegel več točk. Torej je 

najboljši učenec dosegel 26,47 % vseh možnih točk. Pet učencev je doseglo 3 točke, kar 

je najslabši dosežek. Slednji so dosegli le 8,82 % vseh možnih točk. Vidimo, da je 

doseženost točk zelo slaba in skoncentrirana na spodnjo četrtino. 

 

Pri večini nalog, ki so jih učenci pravilno rešili, so izbrali pravilno, vendar svoje odločitve 

niso podkrepili s pravilnim razlogom. Če bi učenec dobil točko le za popolnoma pravilno 

kombinacijo odgovora, torej pravilno izbiro in pravilno utemeljitev, bi bilo število 

doseženih točk na testu še veliko slabše.  

 

Na podlagi analize testa porazdelitev doseženih točk ne izkazuje normalne porazdeliteve. 

Kritično mišljenje učencev pri pouku TIT je zelo slabo. Za to je možnih veliko razlogov, 
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od premalo razvitega kritičnega mišljenja, preveč omejenega učnega načrta, do slabe 

splošne razgledanosti učencev, slabe motivacije učencev ... Učenci ne dosegajo višjih 

taksonomskih stopenj, ki zahtevajo analizo, vrednotenje in snovanje ter načrtovanje novih 

idej. Rezultati so pričakovani, saj  operativni cilji v učnem načrtu pokrivajo zlasti nižje 

taksonomske stopnje, to je večinsko le prve tri stopnje po RBT, čeprav je koncept učnega 

načrta tehnike in tehnologije orientiran v prid reševanju problemov. Učenci imajo 

(pre)malo življenjskih izkušenj in so usmerjeni predvsem na teoretično znanje. Reševanje 

problemov, ki zahteva kritično razmišljanje, temelji predvsem na življenjskih, realnih 

situacijah. Med reševanjem testa so učenci večkrat vprašali, kateri je pravilen odgovor, 

saj se jim je zdelo, da je možnih več pravilnih odgovorov. Sklepamo lahko, da učenci tudi 

niso navajeni reševati tipa nalog, kjer so pravilni vsi ponujeni odgovori, le eden pa je 

najbolj pravilen. Eden izmed glavnih razlogov je verjetno premajhna globina znanja 

učencev in po možnosti še slabo razumevanje snovi. 

 

6.4.6 Metakognitivna raven 

 
Preglednica 6.11: Podani odgovori nalog metakognitivne stopnje. 

 

Učenec 
Naloga 

20 21 22 

1 b 1 b 2 c 3 
2 a 1 b 5 b 3 
3 b 1 b 1 c 5 
4 b 3 b 2 c 5 
5 a 1 c 5 b 3 
6 b 4 c 3 b 2 
7 a 1 b 3 d 3 
8 c 2 a 1 e 1 

9 c 2 b 1 e 5 

10 a 1 b 1 d 1 

11 b 2 b 4 e 1 
12 d 2 a 1 e 5 
13 b 1 c 2 d 3 
14 c 3 a 3 d 5 
15 d 1 e 2 d 3 
16 d 3 b 2 c 5 
17 a 4 a 1 c 3 
18 b 1 e 3 d 2 
19 d 1 d 2 c 4 
20 c 5 b 4 c 4 
21 a 1 b 4 e 1 
22 b 1 b 2 b 3 

 

63,63 % učencev, ki so reševali test, je svoje znanje ocenilo kot slabo oziroma 

pomanjkljivo. Dobra polovica učencev, 54,54 %, je zapisala, da je razlog za njihovo slabo 

znanje premalo izkušenj s področja kovin. V 21. nalogi so morali učenci opredeliti svoje 

stališče do ločevanja odpadne kovinske embalaže. Prevladal je odgovor, da ločujejo 

odpadno kovinsko embalažo, vendar bodo dali v bodoče še večji poudarek na čiščenje 

odpadne kovinske embalaže že pred zavrženjem v zabojnike za smeti. Pri zadnji nalogi 
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je 7, torej največ učencev ocenilo, da test ni bil težak, kar je v protislovju z rezultati. Tudi 

tu so za pojasnilo k odgovoru izbrali, da niso zadostno osvojili znanja o kovinah. Torej 

bi lahko povzeli, da učenci svoje znanje ocenjujo kot slabo in da je temu v veliki meri 

krivo pomanjkljivo znanje o kovinah.  

 

Nekateri odgovori so nesmiselni, saj so učenci svoje znanje najprej ocenili kot dobro ali 

slabo, v pojasnilu pa so le-to ovrgli. Iz tega lahko sklepamo tudi na to, da nekateri učenci 

niso bili motivirani za reševanje testa in so zgolj obkrožali odgovore.  
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7 DISKUSIJA 

V nadaljevanju je predstavljeno, v kolikšni meri smo dosegli cilje C1-C5 iz prvega 

poglavja. 

 

C1: Opredeliti kritično mišljenje. 

 

V 2. poglavju smo opisali pomen KM v vsakdanjem življenju in zapisali definicijo KM, 

ki opredeljuje vešče, odgovorno mišljenje in spodbuja presojo, ki temelji na določenih 

kriterijih. Ker je za nas pomemben učenec kot kritičen mislec, smo zapisali tudi glavne 

značilnosti kritičnega misleca. Tak posameznik je odprt za različna mnenja in radoveden 

na različnih področjih. Sposoben je sklepanja, raziskovanja in argumentiranja svojih 

odločitev. Poleg tega upošteva mnenja drugih in ima lastnost samoregulacije. 

 

C2: Predstaviti obstoječi model za poučevanje kritičnega mišljenja, primernega za 

pouk TIT. 

 

V poglavju 2.1 smo opredelili reševanje problemov pri TIT, ki je ključnega pomena in 

vsebuje elemente KM. Reševanje problemov je miselni proces višjega reda, ki od učenca 

zahteva samostojno razmišljanje, analiziranje problema in predlog za najboljšo rešitev 

problema. Za razvoj KM so pomembne smernice, ki so predstavljene v poglavju 3.1. 

Učitelj mora pri poučevanju uporabljati strategije, ki razvijajo KM, postavljati vprašanja, 

ki temeljijo na višjih taksonomskih ravneh, učence aktivno vključiti v pouk ... Vendar so 

bolj kot smernice primerni modeli, ki so na kratko predstavljeni v poglavju 3.2. 

Predstavljeni so štirje pristopi, in sicer splošni pristop, infuzija, potopitev in mešani 

pristop.  

 

C3: Ugotoviti primernost RBT za ugotavljanje stopnje doseganje kritičnega 

mišljenja. 

 

Primernost RBT za ugotavljanje stopnje doseganja kritičnega mišljenja smo zapisali v 

poglavju 5. Opredelili smo dimenzije znanja in kognitivne dimenzije RBT. Kritično 

razmišljanje zahtevajo stopnja analize, evalvacije in ustvarjanja. Stopnje zahtevajo 

razlikovanje in strukturiranje delov, kritiziranje na podlagi zunanjih in notranjih 
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kriterijev, organiziranje elementov v nove vzorce, konstruiranje in drugo. Za doseganje 

teh stopenj mora imeti posameznik lastnosti kritičnega misleca, ki so opisane v 2. 

poglavju. 

 

C4: Sestaviti test za ugotavljanje stopnje kritičnega mišljenja. 

 

V poglavju 6.1 smo določili obseg snovi, ki ga zajema test. Zapisani so učni cilji, ki jih 

učenci dosežejo pri obravnavi učne snovi v osnovni šoli pri pouku TIT. V nadaljevanju 

je v poglavjih 6.2 in 6.3 predstavljeno pokrivanje RBT z nalogami v testu. Test obsega 

22 nalog, ki pokrivajo stopnje analize, evalvacije in ustvarjanja na vseh štirih ravneh 

znanja. Vse naloge so izbirnega tipa. Pri 18 nalogah morajo učenci svojo izbiro še 

pojasniti. Tri naloge, ki preverjajo metakognitivno znanje, niso ovrednotene. Test je 

priložen v prilogi 11.2. 

 

C5: Ugotoviti stanje kritičnega mišljenja učencev v OŠ pri TIT. 

 

Cilj smo dosegli z izvedbo testa v osnovni šoli. Rezultati analize testa so predstavljeni v 

poglavju 6.4. Izračunane so težavnosti in diskriminativnosti posameznih nalog, povprečje 

in standardni odklon. Glede na zelo slab rezultat testa ne moremo jasno določiti indeksa 

težavnosti in diskrimativnosti. Ugotovili smo, da je KM učencev zelo slabo in je 

porazdelitev doseženih točk na testu podpovprečna. Pri nalogah, ki preverjajo 

metakognitivno znanje, so učenci svoje znanje ocenili kot slabo oziroma pomanjkljivo. 

Razlog v večini pripisujejo slabemu znanju s področja kovin.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Z diplomskim delom ugotavljamo stanje kritičnega mišljenja v osnovni šoli pri pouku 

tehnike in tehnologije. V ta namen smo podali predlog testa, ki ugotavlja kritično 

mišljenje učencev. Po testu smo ugotovili, da je stanje kritičnega mišljenja zelo slabo. 

 

Naša motivacija je dvigniti raven in zavedanje kritičnega razmišljanja, predvsem pa 

spodbuditi sposobnejše učence k razvoju in dvigu njihovega kritičnega razmišljanja. 

Glede na prvo oceno stanja kritičnega razmišljanja je zadan naloga lahko hkrati težavna 

in pa obetavna, saj je bilo zelo malo narejenega na tem področju, zato so možnosti 

izboljšav lahko znatne. Najprej bi bilo smiselno zajeti širšo populacijo učencev, da bi 

dobili boljšo oceno stanja. Nato pa bi ugotovili primernost in uspešnost obstoječih 

modelov. Zanimivo bi bilo ugotoviti ali na kritično razmišljanje vpliva tudi tema oziroma 

snov, starost učencev, strategije poučevanja in drugo.  

 

Nadaljnje reševanje lahko temelji na raziskovanju kritičnega mišljenja učencev na 

različnih učnih snoveh in pa glede na lokacijo šole, torej glede na podeželske in mestne 

šole. Prav tako bi lahko raziskali kritično razmišljanje učiteljev tehnike in tehnologije, saj 

je za poučevanje kritičnega mišljenja potrebno poznati kritično mišljenje in ga tudi 

uporabljati. Raziskati oziroma oblikovati bi bilo potrebno modele, ki bi učiteljem 

pomagali pri poučevanju kritičnega mišljenja.  
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11 PRILOGE 

11.1 Napotki za sestavljanje nalog  

 
I. Pri oblikovanju nalog lahko tudi presežemo učne cilje, ki so predpisani v učnem 

načrtu. 

II. Test vsebuje naloge, ki zahtevajo uporabo višjih taksonomskih stopenj 

(analiziranje, vrednotenje in ustvarjanje). 

III. Besedilo mora biti kratko in jasno zapisano, brez slovničnih napak. 

IV. Naloge naj se stopnjujejo po težavnosti, torej začnemo z manj zahtevnimi 

nalogami. 

V. V testu morajo biti naloge razvrščene po tipih nalog. 

VI. Uporabimo lahko največ 3 do 4 različne tipe nalog. 

VII. Za vsak tip nalog moramo jasno podati navodilo za reševanje. 

VIII. Steblo naj raje vsebuje vprašanja kot nedokončane stavke. 

IX. Za sestavljanje vprašanj je potrebna drugačna formulacija vprašanj, kot so 

navedena v učbenikih, delovnih zvezkih … 

X. Za pisanje uporabljamo trdilno obliko, da učencev ne zmedemo. 

XI. Naloge ne smejo posegati v intimnost učenca, pri njih ne smemo vzbujati čustev. 

XII. Ponujeni naj bodo najmanj trije in največ pet odgovorov. 

XIII. Odgovori morajo biti čim bolj enake dolžine. 

XIV. Paziti moramo na postavitev pravilnega odgovora, da ni vedno na istem mestu. 

XV. Ponujeni odgovori si morajo slediti v nekem logičnem zaporedju. 

XVI. Če naloga vsebuje sliko, tabelo, graf ali kar koli drugega, morajo biti postavljeni 

pred odgovori. 

XVII. V primeru tipa nalog povezovanja mora biti v enem stolpcu več postavk kot v 

drugem. Priporočljivi sta dve ali tri postavke več. 

XVIII. Med ponujenimi odgovori naj bodo distraktorji. 

XIX. Pri oblikovanju ponujenih odgovorov se izogibamo besedam ne vem, nikoli, 

vedno … 

XX. Pri vezanih nalogah ne kaznujemo z nedodeljenimi točkami. 

XXI. Učenec mora svojo izbiro utemeljiti. 
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11.2 Preizkus znanja 

 
PREIZKUS ZNANJA 

 

GRADIVO IN PRIPOMOČKI: Učenec lahko uporablja modro/črno pisalo ali nalivno pero. 

NAVODILA UČENCU: Vprašanje pozorno preberi in obkroži najbolj pravilen odgovor. Naloge 

lahko rešuješ na test, na koncu pa vse odgovore zabeleži na list, ki ga oddaš (razpredelnica). 

Naloge rešuj čitljivo, saj se nejasni popravki ovrednotijo z nič (0) točkami. Če se zmotiš, odgovor 

prečrtaj in zraven zapiši pravilen odgovor. Najprej reši naloge, ki se ti zdijo lažje, nato pa se vrni 

k nalogam, ki se ti zdijo težje. Ko se ti čas izteče, odloži pisalo. 

Želim ti veliko uspeha. 

Preizkus znanja je sestavila Jona Zalar za namen diplomskega dela. 

 

Šola: __________________________ 

Razred: ______ 

Datum: ___________ 

 

 

N1. Katera trditev je najbolj pravilna? 

 

a) Pri brušenju kovin ne uporabljamo brusnega stroja, ker se kovine hitro segrejejo. 

b) Rezanje z vzvodnimi škarjami omogoča delo z majhno silo, vendar natančne reze. 

c) Kovino pilimo s kratkimi in hitrimi gibi, saj tako lažje odvzemamo gradivo. 

d) Če z zarisno iglo z enako silo zarišemo mesto pregiba, bo zaris bolj viden na aluminijasti 

kot na bakreni pločevini. 

e) Z zarisno iglo zarisujemo pod kotom 30-60 stopinj, da je zaris tanjši in globlji. 

 

 

N2. Eva si je naredila kovinsko posteljo. Za izdelavo je uporabila debelejšo jekleno pločevino, jo 

razrezala na željene dimenzije, jo s kladivom ukrivila ter za spajanje posameznih delov uporabila 

varjenje. Potem je pobrusila robove in kovino površinsko zaščitila. Analiziraj postopek Evine 

izdelave. 

 

a) Eva ni izbrala primernega jeklenega polizdelka,  

b) Eva ni izbrala pravilnega vrstnega reda postopkov, 

c) Eva ni izbrala primernega načina spajanja, 

d) Eva ni izbrala primernega orodja in pripomočkov, 
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e) Eva ni izbrala primernega načina krivljenja, 

ker 

1) bi morala že pred spajanjem dele pobrusiti in pobarvati, saj mora biti površina gladka in 

očiščena. 

2) bi morala za krivljenje izbrati ploščate ali okrogle klešče, saj udarci kladiva na kovini 

pustijo poškodbe. 

3) bi morala izbrati jeklene profile, saj profili zagotavljajo večjo trdnost.  

4) bi morala za spajanje uporabiti vijačenje, kar bi omogočilo razstavljanje postelje. 

5) bi morala za izdelavo postelje izbrati ploščate jeklene palice, ki imajo večjo trdnost. 

 

 

N3. Projektant riše načrt za gradnjo mostu čez reko. Katero vrsto kovine bo izbral in zakaj? 

 

a) Železovo litino, 

b) Jeklo, 

c) Aluminij, 

d) Baker, 

e) Zlato, 

ker 

1) bolj trdna kot je kovina, večje obremenitve zdrži. 

2) bolj trda kot je kovina, večje obremenitve zdrži. 

3) bolj gosto strukturo kot ima kovina, večje obremenitve zdrži. 

4) bolj obstojna kot je kovina, dlje časa zdrži. 

5) večjo maso kot ima kovina, večje obremenitve zdrži. 

 

 

N4. Zala je šla prejšnji teden z bratom na sprehod. V parku v grmovju je videla ležati staro kolo. 

Začela je razmišljati o recikliranju odpadnih kovinskih izdelkov. Izberi najboljši Zalin predlog. 

 

a) Ločevanje in zbiranje odpadnih materialov je nujno, 

b) Ločevanje in zbiranje kovin pripomore k ohranitvi rude in drugih mineralov, 

c) Ločevanje in zbiranje kovin ni potrebno, 

d) Zbirati in ločevati je potrebno vse odpadne materiale, 

e) Ločevati in zbirati je potrebno vse odpadke,  

ker 
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1) se jih da reciklirati. 

2) lahko isto kovino večkrat uporabimo. 

3) jih ne moremo reciklirati in bi s tem samo dodatno onesnažili okolje.  

4) s tem pripomoremo k ohranitvi okolja. 

5) olajšamo nadaljnjo predelavo. 

 

 

N5. Zala in Miha sta izdelala streho za ptičjo hišico. Zala je za izdelavo uporabila aluminijasto 

pločevino, ki jo je najprej razrezala na željene dimenzije, jo ukrivila s klešči, spojila dele z vijaki 

in na koncu pobrusila. Miha pa je za izdelavo uporabil pocinkano jekleno pločevino, jo  najprej 

razrezal na željene dimenzije s pomočjo vzvodnih škarij. Robove pločevine je pobrusil in ukrivil 

s  klešči. Posamezne dele je spojil v celoto s spajkanjem. Čigava izbira je boljša glede na predmet  

izdelave?  

 

a) Boljša izbira je Mihova, 

b) Boljša izbira je Zalina,  

c) Oba sta pravilno izbrala, 

d) Nihče ni izbral boljše, 

ker 

1) je izbrana vrsta kovine odporna proti koroziji, vendar težavna za preoblikovanje.  

2) je izbrana primernejša vrsta kovine in pravilen vrstni red izdelave. 

3 je izbran  pravilnejši postopek izdelave strehe in žleba ptičje hišice. 

4) je izbrana pocinkana pločevina z večjo odpornostjo proti koroziji. 

5 je izbran način spajanja, ki ni možen za tovrstno kovino. 

 

 

N6. Mlajši brat te je prosil, da mu narediš ladjico iz kovine, ki jo bo lahko spuščal po bližnjem 

potoku. Kateri izmed kriterijev je najpomembnejši pri izdelavi ladice in zakaj? 

 

a) Biti mora dovolj lahka,       

b) Biti mora iz enega kosa,    

c) Spoji morajo biti togi, 

d) Ne sme prepuščati vode, 

e) Kovina mora biti obstojna, 

ker 

1) bo prevelika teža ladjico potopila. 
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2) bo znatno izpostavljena zunanjim vplivom. 

3) bo tako preprečeno uhajanje vode v ladjico. 

4) bo najhitreje in najenostavneje izdelana. 

5) bo tako ladjica najbolj stabilna. 

 

 

N7. Po rezanju kovine nastanejo ostri in velikokrat tudi nepravilno oblikovani robovi, ki jih je 

potrebno s piljenjem ali brušenjem dokončno oblikovati. Glede na spodnji sliki razberi, za kakšni 

vrsti kovine gre. 

                 

 

 

a) Leva slika predstavlja aluminijevo pločevino, obdelano z grobim nasekom pile, 

b) Desna slika predstavlja pocinkano jekleno pločevino, obdelano z grobim nasekom pile, 

c) Leva slika predstavlja aluminijevo pločevino, obdelano s finim nasekom pile, 

d) Desna slika predstavlja pocinkano jekleno pločevino, obdelano s finim nasekom pile, 

e)  Leva slika predstavlja pocinkano jekleno pločevino, obdelano z grobim nasekom pile, 

ker 

1) za mehak material izberemo grobi nasek in manjšo kakovostno stopnjo pil. 

2) za trd material izberemo grobi nasek in manjšo kakovostno stopnjo pil. 

3) za mehak material izberemo grobi nasek in večjo kakovostno stopnjo pil. 

4) za trd material izberemo fin nasek in manjšo kakovostno stopnjo pil. 

5) za mehak material izberemo fin nasek in manjšo kakovostno stopnjo pil. 
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N8. Stane se je ob nakupu nove kuhinjske posode odločil za nakup posode iz bakra. Med katere 

vrste kovin spada baker in zakaj se je Stane odločil prav za posodo iz bakra? 

 

Baker spada med: 

a) Tehnične kovine. 

b) Neželezne kovine. 

c) Težke kovine. 

d) Rdečkaste kovine. 

e) Protikorozijske kovine. 

Kateri kriterij je med vsemi prevladal? 

1) Električna prevodnost. 

2) Toplotna prevodnost. 

3) Odpornost proti koroziji. 

4) Odpornost proti oksidaciji. 

5) Lahka dostopnost. 

 

 

N9. Recikliranje odpadkov je zelo pomembno, saj tako prihranimo naravne vire in energijo, 

zmanjšamo emisije toplogrednih plinov in delež odpadkov, ki končajo na smetišču. Z reciklažo 

lahko surovine ponovno uporabimo. Na sliki je prikazan potek recikliranja kovinske embalaže. 

Ovrednoti pravilnost reciklaže in svoj odgovor utemelji. 

 

a) Postopek reciklaže je pravilen,  

b) Postopek reciklaže je pomanjkljiv, 

c) Postopek reciklaže ni pravilno razvrščen, 

d) Postopek reciklaže ni pravilen, 

e)  Postopek reciklaže ni možen, 
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ker 

1) ni potrebno ločevanje kovinske embalaže z magnetom. 

2) se kovinsko embalažo lahko reciklira v nedogled, ne da bi izgubila na kakovosti. 

3) se kovin ne da utekočini in zlivati v kalupe. 

4) je potrebno kovinsko embalažo pred predelavo še očistiti. 

5) kovinske embalaže ne moremo reciklirati. 

 

 

N10. Na voljo imate aluminijevo, bakreno, pocinkano, vzmetno ter jekleno žico. Katero vrsto žice 

bi izbrali, če bi želeli narediti obesek, ki bi čim dlje obdržal izvorno obliko, hkrati pa bi bil tudi 

lahek za oblikovanje? 

 

a) Aluminijevo žico, 

b) Bakreno žico, 

c) Pocinkano žico,  

d) Vzmetno žico, 

e) Jekleno žico, 

ker 

1) je najbolj trdna kovina. 

2) je najbolj žilava kovina. 

3) je najbolj prožna kovina. 

4) je najlažja za obdelavo. 

5) je najbolj obstojna kovina. 

 

N11. Na fotografiji je skica stojala za rože iz kovine. Za izdelavo zgornjega podstavka je izbrana 

bakrena pločevina ter aluminijasta pločevina. Deli iz bakrene pločevine so na sliki označeni z B, 

deli iz aluminijaste pločevine pa so označeni z A. Vse kovinske dele so spojili s kovičenjem. Kako 

bi izdelek lahko izboljšal? 

 

a) Namesto kovičenja bi izbral spajkanje, 

b) Za spodnji podstavek bi izbral pocinkano pločevino, 

c) Namesto bakra bi izbral pocinkano pločevino, 

d) Namesto kovičenja  bi izbral vijačenje,  

e) Srednje podstavke bi pritrdil nižje, 

ker 
 

B 

B 

B 

A 

A 
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1) je okolju manj škodljiva. 

2) predstavlja bolj togo zvezo in je manj opazno. 

3) bi bil tako podstavek bolj stabilen. 

4) ima večjo gostoto, torej bi bil podstavek bolj stabilen. 

5) ker kasneje lahko izdelek razstavimo. 

 

 

N12. Izdelati želiš risalno iglo, s katero boš lahko zarisoval na bakreno pločevino. Na voljo imaš 

različne okrogle palice. Katero palico boš izbral in zakaj? 

 

a) Aluminijevo palico. 

b) Medeninasto palico. 

c) Bakreno palico. 

d) Jekleno palico. 

e)  Železno palico. 

Kaj je najpomembnejše pri izdelavi risalne igle? 

1) Vrsta gradiva. 

2) Oblika špice. 

3) Kot brušenja. 

4) Trdota kovine. 

5) Dolžina igle. 

 

 

N13. Katero vrsto kovine bi izbral za izdelavo zvezde, ki je na fotografiji? Izdelek predstavlja 

obesek za ključe. Izberi tudi najpomembnejši kriterij pri izdelavi, ki omogoča čim lažjo in hitrejšo 

izdelavo, hkrati pa čim bolj kakovosten obesek. 

 

a) Žico, ki ima veliko trdoto. 

b) Žico, ki ima veliko žilavost. 

c) Žico, ki ima veliko prožnost. 

d) Žico, ki ima veliko obstojnost. 

e) Žico, ki ima veliko trdnost. 

Najpomembnejši faktor pri izdelavi: 

1) Velikost kroga za obešanje. 

2) Velikost zvezde. 
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3) Debelina žice. 

4) Gostota mreženja zvezde. 

5) Spoj zvezde in kroga za obešanje. 

 

 

N14. V tabeli so zapisani izdelki iz kovin ter različne vrste kovin. Izberi odgovor, kjer so izdelki 

pravilno razvrščeni. 

 1 – izdelki iz kovin 2 – vrsta kovine 

A sveder železo 

B ograja svinec 

C električni vodniki aluminij 

D naboji (metki za puško) jeklo 

E folija baker 

 

a) 1A – 2D, 1B – 2A, 1C – 2E,  

b) 1A – 2A, 1B – 2C, 1C – 2E,  

c) 1A – 2B, 1B – 2C, 1C – 2A,  

d) 1A – 2C, 1B – 2E, 1C – 2D,  

e) 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2E,  

 

 

N15. Izberi in razporedi parametre za posamezne sestavne dele svečnika od najbolj do najmanj 

vplivnega na funkcionalnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1A – 2C – 3B – 4D 

b) 1C – 2D – 3A – 4B 

 1 - 

podstavek 

2 - nosilec 3 - lovilec 

parafina 

4 - lesen vložek 

A vrsta gradiva brušenje krivljenje  brušenje 

B mesto 

krivljenja 

vrsta 

gradiva 

vrsta spajanja z 

nosilcem 

pravokotni 

robovi 

C način 

krivljenja 

način 

spajanja 

vrsta gradiva vrsta lesa 

D oblika ostri 

pregibi  

velikost lovilca postavitev glede 

na potek vlaken 
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c) 1B – 2A – 3D – 4C 

d) 1D – 2B – 3C – 4A 

e)  1C – 2D – 3A – 4B 

 

 

N16. Tine želi izdelati kovinski voziček za shranjevanje in prenašanje orodja. Prijatelj Gašper mu 

je svetoval tri vrste kovin. Lastnosti le-teh so prikazane v spodnji preglednici. Katera kombinacija 

predstavlja najboljšo izbiro za Tineta? 

 1 - trdota 2 - 

trdnost 

3 – način 

spajanja 

A majhna majhna varjenje 

B srednja srednja vijačenje 

C velika velika spajkanje 

 

 

a) 1A – 2B – 3A, 

b) 1C – 2A – 3C, 

c) 1B – 2A – 3A, 

d) 1B – 2C – 3A, 

e) 1C – 2C – 3A, 

ker 

1) je to najboljši način spajanja in predstavlja veliko trdnost, ki je pomembna lastnost pri 

vozičku. 

2) je to najbolj kompakten način spajanja in ima kovina veliko trdoto ter trdnost. 

3) je najpomembnejše, da je voziček narejen iz kovine, ki ima veliko trdoto. 

4) je najpomembnejše, da je voziček narejen iz kovine, ki ima veliko trdnost. 

5) je najboljši način spajanja in velika trdota, ki je pomembna lastnost pri vozičku. 

 

 

N17. Špela se je odločila, da bo naredila kovinsko stojalo za orodje. Glede na tehnološki list, ki 

ga je zapisala, oceni, ali je njen način izdelave kovinskega stojala pravilen. 
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Poz. Kos Delovne 

operacije 

Orodja, stroji, 

naprave 

Gradivo Varnost pri delu 

1 1 prenašanje mer ravnilo, zarisna igla aluminijasta cev delovna halja 

1 1 rezanje ročna žaga aluminijasta cev delovna halja, rokavice 

1 1 piljenje pila s finim nasekom aluminijasta cev delovna halja, rokavice 

2 1 prenašanje mer ravnilo, zarisna igla pocinkana pločevina delovna halja 

2 1 rezanje škarje za pločevino pocinkana pločevina delovna halja 

2 1 krivljenje kladivo, primež pocinkana pločevina delovna halja 

2 1 piljenje  pila s finim nasekom pocinkana pločevina delovna halja, rokavice 

3 1 prenašanje mer ravnilo, zarisna igla pocinkana pločevina delovna halja 

3 1 rezanje škarje za pločevino pocinkana pločevina delovna halja, zaščitna očala, 

rokavice 

3 1 piljenje  pila s finim nasekom pocinkana pločevina delovna halja, rokavice 

3 1 krivljenje kladivo, primež pocinkana pločevina delovna halja 

1, 2, 

3 

3 spajkanje spajkalnik, primež tinol žica, conol pasta delovna halja, zaščitna očala 

 

a) Postopek izdelave ni pravilen, 

b) Izbira zaščitne opreme ni pravilna, 

c) Izbira pripomočkov/orodij ni pravilna, 

d) Zaporedje izdelave ni pravilno, 

ker: 

1) bi morala postopek piljenja pri poziciji 3 izvesti pred krivljenjem.  

2) bi morala izbrati pri piljenju pocinkane pločevine pilo z grobim nasekom. 

3) bi morala za zvezo namesto spajkanja izbrati vijačenje. 

4) je pri prenašanju mer potrebna uporaba rokavic. 

5) bi morala postopek krivljenja pri poziciji 2 izvesti pred piljenjem. 

 

 

N18. Na kolesu se ti je stara kovinska košara za prevažanje predmetov uničila. Zdaj je neuporabna 

in tvoja naloga je, da sam izdelaš novo. Izberi pravilno kombinacijo. 
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 1 - vrsta kovine 2 - krivljenje 3 - spajanje 4 - površinska obdelava 

A pocinkana jeklena žica s klešči vijačenje cinkanje 

B aluminijasta pločevina ročno  kovičenje emajliranje 

C bakrena žica s kladivom spajkanje barvanje 

D  aluminijasta žica s segrevanjem varjenje kaljenje 

 

a) 1C – 2A – 3C – 4A 

b) 1A – 2C – 3B – 4C 

c) 1D – 2B – 3A – 4D 

d) 1B – 2D – 3B - 4B 

e)  1A – 2C – 3B – 4D 

 

 

N19. Ustvariti moraš maketo avtomobila iz kovine. Tvoja naloga je, da izbereš pravilno vrsto 

materiala, pravilno površinsko obdelavo, način rezanja, krivljenja in spajanja. Načrtovati moraš 

tudi pravilen vrstni red postopka izdelave. 

 1 - površinska 

obdelava 

2 - izbira materiala 3 - krivljenje 4 - spajanje 5 - rezanje 

A lakiranje aluminijasta 

pločevina 

ročno kovičenje z vzvodnimi 

škarjami 

B ni potrebno bakrena pločevina s klešči spajkanje s škarjami za 

kovino 

C brušenje  pocinkana jeklena 

pločevina 

s kladivom vijačenje ni potrebno 

 

Izbira pravilnih vrst materiala, površinske obdelave, spajanja, rezanja in krivljenja. 

a) 1C – 2C – 3A – 4B – 5A  

b) 1A – 2C – 3B – 4A – 5B  

c) 1B – 2A – 3C – 4B – 5C  

d) 1C – 2B – 3B – 4A – 5C 

e) 1B – 2B – 3A – 4C – 5B  

Pravilen vrstni red izdelave avtomobila. 

1) 2 – 1 – 5 – 3 – 4 
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2) 2 – 5 – 1 – 3 – 4  

3) 2 – 5 – 3 – 4 – 1 

4) 2 – 5 – 3 – 4   

5) 2 – 1 – 5 – 4 – 3  

6) 2 – 1  – 3 – 4 

 

 

N20. Analiziraj svoje znanje na testu. 

 

a) Moje znanje je slabo, 

b) Moje znanje je pomanjkljivo, 

c) Moje znanje je zadovoljivo, 

d) Moje znanje je odlično, 

ker 

1) imam premalo izkušenj s področja kovin. 

2) znam teoretično znanje povezovati s praktičnim. 

3) nimam dovolj razumevanja s področja kovin. 

4) veliko časa posvetim učenju novih stvari. 

5) imam dober prenos znanja iz predhodnih gradiv. 

 

 

N21. Ovrednoti svoje ravnanje z odpadnimi kovinami.  

 

a) Odpadno kovinsko embalažo redno ločujem,  

b) Odpadno kovinsko embalažo ločujem, 

c) Odpadne kovinske embalaže ne ločujem, 

d) Ločevanje odpadne kovinske embalaže se mi zdi nesmiselno, 

e) Ločevanje odpadne kovinske embalaže ni možno, 

 

ker 

1) menim, da bi bilo potrebno že predhodno ločevanje železnih in neželeznih kovin (že 

pred zavrženjem v koš za smeti). 

2) bom dal v bodoče še večji poudarek na čiščenje kovinske embalaže pred zavrženjem 

v koš za smeti.  
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3) na koncu vse smeti pomešano pristanejo na isti deponiji, torej je ločevanje odpadkov 

doma nepotrebno. 

4) kovinske embalaže ni možno reciklirati in jo uporabiti za izdelavo novih izdelkov. 

5) pri predelavi le-te proizvedemo več emisij toplogrednih plinov kot za proizvodnjo. 

 

 

N22. Glede na uspešnost reševanja testa napiši, kako boš ravnal v prihodnje. 

 

a) Test sem dobro reševal/a,  

b) Test sem slabo reševal/a, 

c) V prihodnje se bom začel/a učiti veliko prej, 

d) V prihodnje bom iskal/a več relacij z drugimi materiali, 

e) Test mi ni bil težak, 

ker 

1) znam dobro povezovati teoretično in praktično znanje.  

2) sem bil/a pod pritiskom, zato se bom v prihodnje pred testom bolj umiril/a in 

skoncentriral/a. 

3) nisem zadostno osvojil/a kovin. 

4) se znanje smiselno dopolnjuje. 

5) mi naloge, kjer je zahtevana splošna razgledanost, bolj ležijo.  

 

Naloga Odgovor Točke 

1. a       b       c       d       e  1 

2. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

3. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

4. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

5. a       b       c       d         1     2     3     4     5      2 

6. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

7. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

8. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

9. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

10. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

11. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

12. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

13. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

14. a       b       c       d       e  1 

15. a       b       c       d       e  1 

16. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

17. a       b       c       d         1     2     3     4     5      2 

18. a       b       c       d       e  1 
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19. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5    6   2 

20. a       b       c       d         1     2     3     4     5       

21. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5       

22. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5       

SKUPAJ 34 

 

11.3 Rešitve preizkusa znanja 

 
Naloga Odgovor Točke 

1. a       b       c       d       e  1 

2. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

3. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

4. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

5. a       b       c       d         1     2     3     4     5      2 

6. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

7. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

8. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

9. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

10. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

11. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

12. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

13. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

14. a       b       c       d       e  1 

15. a       b       c       d       e  1 

16. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5      2 

17. a       b       c       d         1     2     3     4     5      2 

18. a       b       c       d       e  1 

19. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5    6   2 

20. a       b       c       d         1     2     3     4     5       

21. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5       

22. a       b       c       d       e  1     2     3     4     5       

SKUPAJ 34 

 

 

11.4 Vodila za izbirni tip nalog, ki preverjajo višje taksonomske stopnje 

 
I. Naloge naj bodo usmerjene k merjenju sposobnosti učencev z 

razlikovanjem/diskriminiranjem, izbiranjem in za praktično uporabo. 

II. Vprašanja naj vsebujejo osrednji problem, ki se nanaša na znanje, zmožnosti in 

kritično razmišljanje. 

III. Naloga naj vsebuje praktične in realne primere iz vsakdanjega življenja. 

IV. Naloga mora imeti vsaj 5 neodvisnih možnosti izbire. 

V. Očitno nepravilni odgovori ne smejo biti med ponujenimi. 

VI. V nalogah se je potrebno izogibati različnim namigom. 
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VII. Če izbor ponujenih odgovorov vsebuje stopnjevalne možnosti in številke, 

morajo biti le-ti podani v naraščajočem zaporedju. 

VIII. Bralni in miselni obseg reševanja posamezne naloge naj traja 1 minuto. 

IX. Naloga naj temelji na določanju/ ugotavljanju posebnih/podrobnih konceptov. 


