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POVZETEK 
 

Čeprav je dokazovanje srž matematike, mnogi učenci ne čutijo potrebe po dokazih in celo ne 

razumejo koncepta dokazovanja. Magistrsko delo obravnava bralno razumevanje dokazov, ki 

je pomemben in pri pouku matematike pogosto spregledan vidik razumevanja dokazov. 

V teoretičnem delu magistrske naloge predstavimo dokazovanje v šolski matematiki in pogled 

na dokaze s strani učencev in učiteljev. Podrobneje se posvetimo geometrijskim dokazom in 

različnim načinom reprezentacije le-teh. Pri tem največ pozornosti namenimo odstavčnemu 

zapisu dokaza, dvostolpčnemu zapisu dokaza in zapisu dokaza s pomočjo diagrama poteka. 

Koncept razumevanja dokaza povežemo s samo bralno sposobnostjo učencev in predstavimo 

vidike, ki nakazujejo stopnje razumevanja dokaza. Ti vidiki so: osnovno znanje, logični status, 

povzemanje, generalizacija in uporaba. Vidike strukturno umestimo med nivoje bralnega 

razumevanja, kot sta jih opredelila Yang in Lin v svojem modelu bralnega razumevanja 

geometrijskih dokazov.  

Z empiričnim delom magistrske naloge s pilotno kvantitativno raziskavo na dijakih 2. letnika 

srednješolskega programa gimnazije ugotavljamo razlike v doseženi stopnji bralnega 

razumevanja med učenci, ki berejo različne zapise geometrijskih dokazov. Ravno tako 

raziščemo vpliv predznanja učencev na doseganje stopnje bralnega razumevanja glede na 

različne vrste zapisa dokaza.  

Raziskava je pokazala, da med različnimi vrstami zapisa dokaza ni pomembnih razlik v smislu 

doseganja nivojev bralnega razumevanja pri učencih. Kljub temu, da so učenci pri pouku 

spoznali samo odstavčni zapis dokaza, so se enako dobro odrezali pri branju in razumevanju 

dvostolpčnega zapisa in zapisa z diagramom poteka. Vendar so se na različnih stopnjah 

miselnih procesov pokazali določeni zapisi kot bolj učinkoviti kot drugi. Učenci so pri 

preverjanju osnovnega znanja najboljše rezultate pokazali ob branju zapisa z diagramom poteka 

in dvostolpčnega zapisa, pri nekoliko zahtevnejših vidikih, logičnem statusu in povzemanju, so 

se najbolje izkazali učenci, ki so brali odstavčni zapis dokaza. Pri doseganju najvišjih miselnih 

procesov, generalizaciji in uporabi, so najboljše rezultate pokazali učenci, ki so brali 

dvostolpčni zapis dokaza. Pri odstavčnem zapisu dokaza smo opazili, da so dijaki z boljšim 

predznanjem dosegali višje nivoje bralnega razumevanja, dijaki s slabšim predznanjem pa so 

dosegali nižje nivoje bralnega razumevanja. To nakazuje, da je pri pouku matematike smiselno 

obravnavati branje dokazov in učencem predstaviti različne vrste zapisa dokaza ter jim tako na 

najprimernejši način približati posamezne nivoje razumevanja dokaza. 

Ključne besede 

Bralno razumevanje geometrijskih dokazov, dvostolpčni zapis dokaza, zapis dokaza z 

diagramom poteka, odstavčni zapis dokaza, Yang-Linov model bralnega razumevanja 

geometrijskih dokazov  

  



 
 

ABSTRACT 
 

Proving is the essence of mathematics, yet many students do not feel the need for proofs and 

do not even understand the concept of proving. The master's thesis deals with reading 

comprehension of geometric proofs, which is an important and, in school mathematics, often 

overlooked aspect of understanding proofs.  

In the theoretical part of the master's thesis we consider the role of proving in school 

mathematics and how proofs are viewed from students’ and from teachers’ perspective. We 

focus on geometric proofs and present in great detail three forms of presenting them: the 

paragraph form, the two-column form and the flow-chart form. We connect the concept of 

understanding proof with reading ability and present aspects that indicate the levels of reading 

comprehension of geometric proofs. These aspects are: basic knowledge, logical status, 

summarization, generalization and application. Aspects are structurally placed among the 

levels of reading comprehension defined by Yang and Lin in their model of reading 

comprehension of geometric proofs. 

With the empirical part of the master's thesis, which contains a pilot quantitative study on 

students of the 2nd year of grammar school, we researched the differences in the achieved 

level of reading comprehension among students, who read different forms of geometric 

proofs. We also research the influence of students' previous knowledge on achieving the level 

of reading comprehension regarding different forms of geometric proof. 

The research has shown that, overall, there are no significant differences between the different 

forms of geometric proof in terms of achieving reading comprehension levels among students. 

Despite the fact that students had only learned the paragraph form of proof in class, they were 

equally successful in reading and understanding the two-column form of proof and the flow 

chart form. However, at different stages of reasoning processes, certain forms have been 

shown to be more effective than others. In the examination of basic knowledge, students 

demonstrated the best results by reading the flowchart proof form and two-column form of 

proof. Logical status and summarization, which are more demanding aspects, were 

understood best by the students who read the paragraph form. The highest mental processes, 

generalization and application, were achieved best by students who read a two-column form 

of proof. In the case of reading the paragraph proof form we noticed that students with better 

knowledge achieved higher levels of reading comprehension, while students with lesser 

previous knowledge achieved lower levels of reading comprehension. All this suggests that it 

is important to practice reading proofs in mathematics classes and to consider different forms 

of presenting proofs in order to enable students to reach, in the most appropriate way, 

different levels of understanding of proofs. 

Key words 

Reading comprehension of geometric proofs, two-column form of proof, flow-chart form of 

proof, paragraph form of proof, Yang-Lin's model of reading comprehension of geometric 

proofs 
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I. UVOD 
 

»Dokazi so za matematike to, kar je pravopis za pesnike. Matematična dela sestojijo iz 

dokazov, kakor pesmi sestojijo iz črk.« 

Vladimir Arnold 

 

Dokazi so bistvo matematičnega raziskovanja in brez njih ne bi bilo matematike, kot jo 

poznamo danes. Dokaz predstavlja verifikacijo zaključkov in način, kako matematiko 

razložimo, sistematiziramo, raziskujemo, ter način, kako v matematiki komuniciramo. 

Matematiki tako največ svoje energije pri raziskovanju posvetijo branju in pisanju dokazov. 

Zaradi pomembnosti samega koncepta dokaza v matematiki za razvoj logičnega in 

algoritmičnega razmišljanja pri posamezniku ne preseneča, da so dokazi svoje mesto našli tudi 

v izobraževanju. V šolski matematiki je sposobnost argumentiranja osnova za razumevanje 

matematike. Z razvijanjem idej, raziskovanjem posebnih primerov in potrjevanjem rezultatov, 

bi učenci1 morali osmisliti matematiko (Hanna, 2000). 

Kljub vsemu naštetemu se zdi, da v šolski matematiki dokazovanje ni doseglo prave veljave in 

namena. Namreč, Hadas, Hershkowitz in Schwarz (2000) s pregledom različnih raziskav 

ugotavljajo, da ima večina učencev z dokazovanjem težave, sami učitelji pa se dokazom v svoji 

poučevalni praksi izogibajo. Tudi ko učitelji v svoje podajanje znanja vključijo dokazovanje, 

gre pri učencih večinoma za učenje vnaprej pripravljenih dokazov na pamet. Učenje na pamet 

ne prinese izobraževalne vrednosti naučenega, temveč gre za znanje, ki je kratkotrajno in 

dolgoročno gledano neuporabno (Hadas, Hershkowitz in Schwarz, 2000). 

Smiselno se je vprašati, zakaj je temu tako. Različni avtorji (Zaslavsky idr., 2012) v svojih delih 

navajajo kot problem že samo razumevanje pojma dokaza in s tem povezan problem bralnega 

razumevanja konkretnega dokaza. Učenci preberejo dokaz, brez da bi se zavedali njegovega 

pomena. Poskusijo manipulirati s simbolnimi izrazi, ne da bi razumeli problem, ki ga dokaz 

razrešuje. Tudi samo razumevanje izrazov, uporabljenih v trditvah in argumentih rešitve, je po 

navadi pomanjkljivo, zato ne preseneča, da učenci ne vidijo smisla v prebranem dokazu in 

posledično ne čutijo niti splošne potrebe po dokazovanju matematičnih izjav (Zaslavsky idr., 

2012). 

Učenci se običajno s strožjimi dokazi srečajo pri geometrijskih vsebinah, in to šele takrat, ko 

jim učitelj kakšnega predstavi ali pa se jih morajo sami naučiti iz učbenika (Hadas, Hershkowitz 

in Schwarz, 2000). V teh začetnih situacijah, ki od učencev zahtevajo poglobljeno razmišljanje 

o geometrijskih problemih, moramo nekaj več pozornosti nameniti samemu vidiku bralnega 

razumevanja dokazov, ki je pomemben, ampak velikokrat spregledan vidik poučevanja 

matematičnih vsebin (Yang in Lin, 2007).  

V teoretičnem delu magistrskega dela bomo predstavili matematično dokazovanje, bralno 

razumevanje in konceptualizacijo le-tega v povezavi z geometrijskimi dokazi. Predstavili bomo 

Yang-Linov model bralnega razumevanja geometrijskih dokazov in analogijo le-tega s petimi 

stopnjami miselnih procesov med reševanjem problemov. Posvetili se bomo tudi različnim 

                                                           
1 Z izrazom učenci poimenujemo tako učeče se v osnovni kot v srednji šoli. 
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zapisom geometrijskih dokazov. Konkretneje se bomo posvetili dvostolpčnem dokazu, dokazu 

s pomočjo diagrama poteka in običajnem, odstavčnem dokazu. 

Navedene tri oblike so tudi predmet raziskave v empiričnem delu magistrskega dela. Z 

raziskavo bomo skušali ugotoviti, kako branje različnih zapisov dokaza vpliva na razumevanje 

dokaza in postopka dokazovanja pri dijakih 2. letnika srednješolskega programa gimnazije. 

Skušali bomo odkriti, kako pristopiti k zapisovanju dokazov, da bi pri učencih izboljšali 

uspešnost tako pri razumevanju postopka dokazovanja in samega dokaza kot tudi pri samostojni 

izdelavi le-teh. Pri tem bomo pozorni na odnos med učenčevim bralnim razumevanjem in 

predznanjem učencev. 

Izkaže se, da med različnimi vrstami zapisa dokaza v doseganju nivojev bralnega razumevanja 

pri učencih, ni statistično pomembnih razlik. Kljub temu, da so učenci pri pouku spoznali samo 

odstavčno obliko dokaza, so se enako dobro odrezali pri branju in razumevanju dvostolpčne 

oblike dokaza in zapisa dokaza s pomočjo diagrama poteka. Poleg tega so se na raziskanem 

vzorcu, na različnih stopnjah miselnih procesov, pokazali določeni zapisi kot bolj učinkoviti, 

nekateri manj. Učenci so pri preverjanju osnovnega znanja najboljše rezultate pokazali ob 

branju dokaza s pomočjo diagrama poteka in dvostolpčnega dokaza, pri nekoliko zahtevnejših 

vidikih, logičnem statusu in povzemanju, so se najbolje izkazali učenci, ki so brali odstavčni 

zapis dokaza. Pri doseganju najvišjih miselnih procesov, generalizaciji in uporabi, so najboljše 

rezultate pokazali učenci, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza. Predznanje pa se je izkazalo kot 

pomemben napovednik bralnega razumevanja geometrijskih dokazov v primeru, ko so učenci 

brali odstavčni zapis dokaza. Ključne ugotovitve nakazujejo na to, da je pri pouku, z namenom 

boljšega razumevanja geometrijskih dokazov in samega koncepta dokaza, smiselno posvetiti 

pozornost učenju branja dokazov in učencem predstaviti različne vrste zapisa dokaza ter jim z 

različnimi predstavitvami zapisa dokaza omogočiti vpogled v različne nivoje razumevanja 

dokaza. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. DOKAZOVANJE 
 

1.1.  KONCEPT MATEMATIČNEGA DOKAZA 
 

»Dokaz je vsak popolnoma prepričujoč argument.« 

Errett Bishop  

Za matematike velja, da so mojstri kritičnega mišljenja, analize in deduktivnega 

argumentiranja. Takšne zmožnosti so ključne za osebnostno rast v družbi in za 

obvladovanje različnih situacij, v katerih se posameznik v življenju znajde. Danes so 

matematične spretnosti precej uporabne v različnih disciplinah, kot so: medicina, fizika, 

pravo, spletno oblikovanje, inženiring, kemija, biologija, socialne znanosti, antropologija, 

genetika, kriptografija, računalniška znanost, manipulacija s podatki, itd. (Krantz, 2007). 

Edinstvena lastnost, ki loči matematiko od drugih znanosti, kot so filozofija in podobne, je 

uporaba strogega dokaza. Ravno koncept dokaza naredi matematiko koherentno, ji da 

brezčasnost in veljavnost v vseh primerih (Krantz, 2007). 

Nobena druga znanstvena disciplina ne uporablja dokaza tako pogosto in tako rutinsko kot 

matematika. Dokaz predstavlja orodje, ki naredi teoretično matematiko posebno: tesno 

prepletena veriga sklepanj po strogih logičnih pravilih, ki vodi do določenega zaključka. 

Dokaz je matematično orodje za določanje absolutne in neizpodbitne resnice izjav. To je 

tudi razlog, zakaj se lahko zanesemo na matematiko, ki jo je pokazal Evklid pred več kot 

2300 leti, kot tudi na današnjo matematiko.  

Krantz (2007) se v svojem delu vpraša, od kod ideja oziroma potreba po dokazu. Tako kot 

danes stremimo po odgovorih, tako je veljalo tudi v preteklosti. V naravi človeškega bitja 

je, da želi razumeti svet okrog sebe, in matematika je disciplina, ki nam razumevanje 

omogoča.  

Dokaz je v hevrističnem smislu retorično orodje za prepričevanje nekoga, da je 

matematična izjava veljavna oziroma resnična. Vprašanje, ki se nam ob hevristični razlagi 

porodi, je, kako veljavnost oziroma resničnost dokažemo. Naravni način za dokazovanje 

nečesa novega (recimo trditve B) je, da svoje znanje povežemo z nečem, kar že poznamo 

(recimo dejstvo A) in je sprejeto kot resnično. Od tod izhaja koncept razvijanja novih 

rezultatov na podlagi že znanih dejstev. Naslednje Krantzovo (2007) logično vprašanje, ki 

sledi razlagi dokazovanja nečesa novega, je, kako je bilo znano dejstvo potrjeno. V kolikor 

ponavljamo opisan postopek in se vedno znova sprašujemo o veljavnosti dejstev, razvijemo 

verigo argumentov, ki vodijo do novih zaključkov.  

 

A 1 Ak-1 Ak B … 

Slika 1: Razvijanje verige argumentov, ki vodi k novim zaključkom. 
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Temeljno vprašanje pri ustvarjanju dokazov in novih zaključkov je, kje se veriga razvoja 

argumentov začne. Matematiki uporabljajo za začetek raziskovanja definicije in aksiome. 

Tales in Teajtét iz Aten sta formulirala prve izreke. Gre za matematično formalno izražanje 

dejstva oziroma resnice. Evklid pa je potem bil prvi, ki je formaliziral način obravnave, ki 

živi v matematiki še danes. Poznal je definicije, aksiome ter izreke, v tem sosledju.  

Matematična definicija razloži pomen koščka terminologije. Vzemimo za primer definicijo 

trikotnika. S katerimi besedami lahko opišemo trikotnik? Če ga opredelimo s pomočjo 

terminov točka, črta, lik, pravi koti, se hitro začnemo spraševati: »Kaj je točka?«, »Kaj je 

črta?«, »Kaj je lik?«, »Kako definiramo kot?«,  »Kaj je pravi kot?«. Videti je, da morajo 

biti začetne definicije formulirane s pomočjo izrazov, ki so splošno sprejeti in ne zahtevajo 

dodatne razlage. Na primer, Evklid je definiral točko kot nekaj, kar nima razsežnosti. Kljub 

temu, da je uporabil izraze izven matematičnega izrazoslovja, je menil, da ta definicija 

natanko opiše točko. Evklidov pogled je bil pred dobrimi 100 leti presežen. Danes vemo, 

da moramo v aksiomatičnem sistemu izhajati tudi iz nekaj nedefiniranih pojmov.  

Na takšen način gradimo naš sistem definicij, ki predstavlja jezik za tvorjenje matematike. 

Preden formuliramo končne sklepe oziroma izreke, se moramo ustaviti na točkah, na 

katerih razvijamo naše argumentiranje. Tem točkam v matematičnem izrazoslovju rečemo 

aksiomi. Aksiom ali postulat je matematično načelo, teza, ki jo sprejmemo brez dokazov 

in služi kot izhodišče deduktivnega argumentiranja. Aksiom je nekaj, kar privzamemo kot 

dano, očitno. Jeziku za tvorjenje matematike zdaj lahko dodamo tudi sisteme aksiomov in 

z raziskovanjem oziroma dokazovanjem lahko začnemo. Naše rezultate formiramo s 

pomočjo izrazov, ki jih opredelimo v definicijah, ter aksiomih - in dobimo izreke. Dokaz 

nekega izreka so potemtakem logično povezani aksiomi in definicije, s čimer poskušamo 

nekoga prepričati v veljavnost našega rezultata oziroma izreka. Dokaz je lahko predstavljen 

v različnih oblikah. Pri matematikih najbolj zastopana oblika predstavlja zaporedje stavkov 

povezanih med seboj po strogih pravilih logike.  

Večina korakov matematičnega dokaza je apliciranje logičnih pravil. Tako poznamo dokaz 

s pomočjo indukcije, dokaz s pomočjo protislovja, … A vsi našteti tipi dokazov temeljijo 

na istem pravilu: »modus ponendo ponens«. Slednje pravilo logike narekuje: če poznamo 

dejstvo, da »iz A sledi B« in če poznamo »A«, potem lahko sklepamo o »B« (Krantz, 2007). 

 

1.2.  NAMEN DOKAZA 
 

»Čista matematika je, na svoj način, poezija logičnih idej.« 

Albert Einstein 

Matematika je specifična intelektualna disciplina. Preden se lotimo izpeljave kakršnih koli 

rezultatov določimo definicije in aksiome. Za tem kreiramo izreke, ki jih dokazujemo. Vsak 

matematični izrek, ki nima veljavnega dokaza, tudi sam nima veljave. Dokaz je tako končni 

test vsake nove ideje. Ko je izrek dokazan, njegova resničnost ni več predmet diskusije in 

se nikoli več ne vprašamo o spornosti le-te.  

Dokaz je bistvo vsega matematičnega raziskovanja in je tisto, kar matematiko naredi 

zanesljivo in ponovljivo. Dokaz zagotavlja, da je matematična izjava resnična, če 
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privzamemo določene aksiome. Poleg določanja resnice matematiki na dokaz gledajo kot 

na orodje za razlago (Hanna, 2000). V postopku izdelave dokaza lahko matematiki pridejo 

do novih znanj in rezultatov. Dokazi omogočajo matematično komunikacijo in uvrstitev 

novega znanja v določene matematične okvire. Rav (1999) pa na dokaze gleda kot na 

orodja, metode in strategije za reševanje problemov.  

 

1.3.  VLOGA DOKAZOVANJA PRI POUČEVANJU 
 

Vloga dokaza v šolstvu se je skozi čas spreminjala. V 19. in 20. stoletju lahko izpostavimo 

tri ključna obdobja, v katerih so poudarjali različne vloge dokaza.  

1. obdobje: Dokazi z namenom potrjevanja resnice obravnavanih izrekov. Učenci v 

tej fazi niso ustvarjali svojih dokazov, ampak so bili primorani učenja obstoječih 

dokazov. Niso samostojno razmišljali o izrekih, ki so jih obravnavali.  

2. obdobje: Dokazi z dodano didaktično vrednostjo. Avtorji dokazov so dokaze 

poskušali zapisati na več različnih načinov, vsakič bolj elegantno in bolj enostavno 

za razumevanje.  

3. obdobje: Dokazi, kjer so učenci vključeni v izdelavo dokazov. V tem obdobju 

matematično dokazovanje še posebej dobi na vrednosti v šolskih učnih načrtih in 

pri samem pouku matematike (Magajna, 2013). 

Hanna (2000) kot glavne vloge matematičnega dokaza v šolski matematiki navaja:  

• validacijo (utemeljitev resničnosti trditve), 

• razlago (zakaj je trditev resnična), 

• odkrivanje (novih dejstev o trditvi), 

• sistematizacijo rezultatov, 

• umestitev v matematične okvire, 

• prenos matematičnega znanja. 

Eden od namenov poučevanja dokazov je sprejemanje dokazovanja kot prakse v 

matematični dejavnosti. V skupnosti matematikov resnična matematična trditev sledi skozi 

veljavno deduktivno sklepanje že uveljavljenih dejstev. Dokaz je sredstvo »ki sili k 

strinjanju vse, ki razumejo vključene koncepte.« (Hersh, 2008, str.100). Tako je vsem 

učnim načrtom za poučevanje matematike skupno to, da stremijo k učenju deduktivnega 

argumentiranja in logičnega sklepanja (Herbst, 2002). V tem okvirju igrajo matematični 

učitelji vlogo povezovalca matematične in razredne skupnosti. Pomembno vlogo imajo 

učitelji tudi s tega vidika, da učence naučijo, kdaj je nek argument veljaven ali kdaj rešitev 

velja kot popoln dokaz.  

Naslednja vloga poučevanja dokaza pri pouku matematike je, da osvetli izvor in povezave 

matematičnega znanja. Če bi bila vloga dokaza samo potrjevanje resnice, ne bi izrekov 

dokazovali na različne načine (Hanna, 2000). Boljše razumevanje matematičnih konceptov 

lahko dosežemo z več dokazi istih izrekov. Učeči imajo tako možnost pregledati dokaz iz 

več perspektiv, matematiki pa lahko tako demonstrirajo moč različnih metodologij ali 

odkrivajo nove tehnike reševanja problemov (Dawson, 2006; Rav, 1999). 

Naslednji razlog za poučevanje dokazov je torej za učenje metod za reševanje problemov. 

Na primer, Hanna in Barbeau (2010) trdita, da lahko učitelji izrabijo dokaze za eksplicitno 

predstavljanje strategij, metod in orodij za reševanje problemov. Kot zgled navajata 
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izpeljavo formule za rešitev kvadratne enačbe, ki učence seznani s strategijo dopolnjevanja 

kvadrata. S tem učenci pridobijo znanja, uporabna v širših situacijah, dodatno odkrijejo, 

kaj se lahko zgodi z razstavljanjem enačbe v kanonično obliko. 

Očitno se situacije, kjer se učenci v šolah srečujejo z dokazi, nekoliko razlikujejo od tistih, 

kjer se matematiki srečajo z dokazi. Učenci pri pouku niso vključeni v samo aktivnost 

dokazovanja z namenom odkrivanja novih matematičnih rezultatov (Herbst in Brach, 2006; 

Hilbert 2008, po Zaslavsky, idr., 2012). Še vedno pa poučevanje dokazovanja sledi 

pričakovanjem, da učenci spoznajo, da je dokaz bistvo matematičnega znanja in dobijo 

pregled nad tem, katere predpostavke so resnične, tako kot je to praksa v matematični 

disciplini. Dokazi, s katerimi se srečajo učenci v šolah, so po navadi predstavljeni v celoti 

z namenom, da se učence nauči procesa logičnega razmišljanja in komuniciranja. 

Implicitno pa tudi reševanja problema na primeru. S perspektive učencev dokazovanje 

predstavlja vajo v potrjevanju predpostavk in učenju izrekov, vendar s pomanjkanjem 

intelektualnega namena (Hadas, Hershkowitz in Schwarz, 2000), ker v takšnih situacijah 

učenci niso popolnoma vključeni v iskanje rešitve za matematični problem, ki bi ga cenili.  

Zadnje čase prihaja pri poučevanju dokazov do pomembnih sprememb. Uveljavljajo se 

novi pristopi, kot glavne razloge pa navajajo naslednje:  

• Neuspešnost pri poučevanju dokazov. 

• Pomanjkanje motivacije pri učencih.  

• Pojav dinamičnih orodij. 

Vidimo, da v glavnem do sprememb pri poučevanju dokazovanja prihaja zaradi učencev. 

Pomembno je, da učitelji matematike pred poučevanjem razumejo učenčevo perspektivo o 

potrebi po dokazu in o situacijah, nalogah in znanju, ki večajo to potrebo pri učencih.  

 

1.3.1. DOKAZ S PERSPEKTIVE UČENCEV 

 

V prejšnjih razdelkih smo predstavili, kako gledajo na dokaze matematiki. Kljub vsem 

pomembnim funkcijam, ki jih ima dokaz v življenju matematikov in šolstvu, pa velja 

dokazovanje za zelo nepriljubljeno temo v šolski matematiki. Še več, dokazovanju pri 

pouku se izogibajo tako učitelji kot učenci (Hadas, Hershkowitz in Schwarz, 2000).  

Po raziskavah (Fujita in Jones, 2003; Kunimune idr., 2008; Healy in Hoyles, 2000; 

Williams, 1980, po Zaslavsky idr., 2012) učenci ne razumejo funkcije dokaza v matematiki. 

Namreč, v raziskavi na Japonskem se je večina učencev uspešno odrezala pri pisanju 

dokazov, ampak več kot 60% jih ni razumelo, zakaj dokaz potrebujejo (Fujita in Jones, 

2003; Kunimune idr., 2008, po Zaslavsky idr., 2012). Healy in Hoyles (2000, po Zaslavsky 

idr., 2012) sta na približno 2500 učencih izvedla raziskavo in več kot četrtina ni bila 

sposobna artikulirati namena ali pomena dokaza. Približno polovica je kot namen navedla 

verifikacijo, približno ena tretjina pa je kot namen dokaza navedla razlago in komunikacijo 

v matematičnem svetu. Dvajset let prej je Williams (1980, po Zaslavsky idr., 2012) izvedel 

raziskavo med 255 učenci, kjer približno polovica učencev ni izrazila potrebe po dokazu 

izjave, ki so jo šteli kot očitno. Manj kot 30% učencev je izkazalo razumevanje pomena 

dokaza.  

Pogosto so zunanje zahteve tiste, ki privedejo do potrebe po dokazu. Nekateri učenci 

izdelujejo dokaze, ker učitelj zahteva tako, ne pa zato, ker bi sami prepoznali potrebo po 

dokazu pri svojem delu (Balacheff, 1988, po Zaslavsky idr., 2012). Posledično se lahko 
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zgodi, da ne razumejo razlogov, ki vodijo do resničnosti neke trditve. Prepričani so, da zato, 

ker učitelj pove/poda informacijo, je ta tudi pravilna. V klasifikaciji shem dokaza ta 

avtoritaren način spada med zunanje prepričanje (Harel in Sowder, 1998). 

Po Balacheffu (1991, po Zaslavsky idr., 2012) je pomembnejši razlog kot ta, da ne morejo 

učenci sami izdelovati dokazov, ta, da le-ti ne vidijo razloga ali potrebe po dokazu. Če 

učenci ne razumejo pomena in vloge dokaza v matematiki in vidijo kot resnične izjave že 

tiste, ki jim jih učitelj pove, se lahko vprašamo: ali zadostuje zunanja potreba po 

dokazovanju ali pa lahko najdemo kakšen globlji vzgib, ki bi učence pripeljal do potrebe 

po dokazovanju? 

Prikazali bomo tri kategorije intelektualnih potreb, ki so povezane z vlogo dokaza in s 

shemami dokaza v matematiki. 

 

1.3.1.1. POTREBA PO GOTOVOSTI 

 

Prva potreba, potreba po gotovosti, je človeška želja po verifikaciji neke trditve. Četudi je 

verifikacija ena izmed osnovnih vlog dokaza, učenci ne vidijo potrebe po matematičnem 

dokazu, ker je njihova potreba po gotovosti osebna, ne pa v smislu matematičnega 

prepričanja. In za veliko učencev osebno prepričanje temelji na empiričnosti. Na primer, 

Fischbein in Kedem (1982, po Zaslavsky idr., 2012) sta izvedla raziskavo na 400 učencih, 

ki sta jim podala izrek in njegov popoln formalen dokaz. Večina učencev je pritrdila, da je 

prepričana v popolnost dokaza in da je ta neoporečen. Vendar so se vsi strinjali, da bi 

reševanje več primerov potrdilo njihovo prepričanje. Dalje, ko so učencem povedali, da 

lahko iščejo protisloven primer dokazanega izreka, so učenci bili zmedeni s samim 

pomenom dokaza. Poleg tega, je Thompson (1991, po Zaslavsky idr., 2012) v raziskavi 

pokazal, da je veliko število učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, izrek dokazalo tako, 

da so zanj pokazali konkreten primer. Takšno obnašanje nakazuje na induktivno 

dokazovanje, ki je ena izmed empiričnih shem dokaza (Harel in Sowder, 1998). Kljub temu, 

da takšni načini niso splošno veljavni, nakazujejo na intelektualno potrebo učencev po 

dokazu kot matematičnemu konstruktu.  

Če povzamemo, učenci, ki vidijo potrebo po dokazu, bodo le tega nadomestili z empiričnim 

argumentom. Takšni učenci ne začutijo potrebe po posploševanju argumentov, ki bi 

ustrezali matematičnim standardom formalnega dokaza. Takšni učenci ne čutijo potrebe po 

splošnem dokazu in se tudi zavedajo, da je splošen dokaz težje ustvariti kot empiričnega. 

Medtem ko zajema splošen dokaz celotno matematično področje, ki se ga obravnava, 

zajame empirični dokaz samo del le-tega. Učenci se morajo zavedati, da empirični dokaz 

še ne predstavlja formalnega matematičnega dokaza.  

 

1.3.1.2. POTREBA PO VZROČNOSTI 

 

Tako kot je v človeški naravi, da preverja gotovost nečesa, je tudi potreba po iskanju 

oziroma določanju vzrokov za določene pojave – razlaga, zakaj je neka trditev resnična. 

Vzročnost je primerljiva z razlago kot funkcijo dokaza (Harel, 2013). Dejstvo je, da učitelji 

lahko preprosto vzbudijo učenčevo zanimanje o tem, zakaj je nek rezultat resničen. Kot 

primer sta Kidron in Dreyfus (2010, po Zaslavsky idr., 2012) opisala potrebo po vzročnosti 

s študijo primera matematičnega potrjevanja, kjer sta sodelovala učitelj in učenec. 



8 
 

Učenčeva potreba po vzročnosti je zrasla iz potrjevanja rezultatov skozi empirične poskuse. 

Skozi interakcijo z računalniškim programom in reševanjem velikega števila primerov se 

je učenec prepričal v resničnost matematične izjave in ni začutil potrebe po formalnem 

dokazu, se je pa v njem zbudila potreba po pojasnjevanju zaradi globljega razumevanja, 

kako so podatki povezani med seboj. Takšna potreba po iskanju »zakaj je nekaj res« je 

odvisna od vsakega posameznika in konteksta, v katerem potrebo zbudimo. Z besedami 

Harel in Sowderja (1998), takšen način spada med deduktivne sheme dokaza. Do potrebe 

po vzročnosti lahko pride, ko učenci pridejo do kontradiktornih situacij, katerim sledijo 

presenečanje in negotovost ter posledično želja učencev po nadaljnjem raziskovanju in 

iskanju razlogov zakaj. Učenci velikokrat iščejo razloge, zakaj, ko se v resničnost neke 

trditve prepričajo empirično (deVilliers, 1998, po Zaslavsky idr., 2012; Hadas idr., 2000). 

 

1.3.1.3. POTREBA PO IZRAČUNU, KOMUNIKACIJI IN STRUKTURI 

 

Potrebi po izračunu in komunikaciji sta pogosto medsebojno povezani in sočasni (Harel, 

2013). Harel se sklicuje na potrebo po izračunu kot na nagnjenost k merjenju, določanju 

oziroma konstruiranju objekta, določanju lastnosti objekta ali določanju več lastnosti med 

objekti s simbolično algebro. Ta potreba je bila ena izmed bistvenih pri razvoju matematike 

in dokaza v splošnem (Harel in Sowder, 2007).  

Potreba po komunikaciji se navezuje na formuliranje in formalizacijo, zakoreninjeno v 

dejanja prenosa in izmenjave idej. Učenci z intuitivno razlago »zakaj« so bolj sistematični 

v izražanju in zmožnosti spreminjanja svojih označb z namenom boljšega izražanja svojih 

misli in idej (Harel, 2013; Thompson 1992, po Zaslavsky idr., 2012). Potreba po 

komunikaciji se povezuje z vlogo dokaza v komunikacijskih metodah in tehnikah za 

reševanje problemov.  

Potreba po strukturi se navezuje na potrebo po (re)organizaciji informacij v smiselno 

oziroma logično strukturo. Harel (2013) razlikuje med začetno fazo, v kateri posameznik 

organizira svoje znanje z asimilacijo k že obstoječim kognitivnim strukturam, ki niso nujno 

logično hierarhično razporejene, poznejša faza pa nakazuje na potrebo po (re)organizaciji 

strukture v logično, hierarhično zaporedje. Potreba po strukturi tako lahko privede od 

nepovezanih konceptov oziroma ideje do poenotenih oziroma združenih principov in 

konceptov.  

Dokaz se v razredu večinoma uporablja kot vaja za potrjevanje resničnosti očitnega, raje 

kot orodje za znanje (Healy in Hoyles, 2000, po Zaslavsky idr.; Herbst in Brach, 2006). 

Kadar dokaz uporabimo kot orodje za znanje in za komunikacijo, je ta povezan s potrebo 

po izračunu in strukturi.  

 

1.3.2. DOKAZ S PERSPEKTIVE UČITELJEV 

 

Po Harelu (1998) učenci pri pouku matematike ne vidijo smisla, saj učiteljem spodleti pri 

predstavljanju namena vsebin, ki so v šolski matematiki obravnavane. Matematične 

koncepte predstavijo, brez da bi pri učencih vzbudili kakršno koli potrebo po učenju. Kot 

rezultat imamo učence, ki v matematičnih konceptih in tudi samem konstruktu dokaza 

vidijo zelo malo smisla (Harel idr., 2008).  
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Kot je bilo že predstavljeno, učenci pogosto:  

a) ne vidijo realnega razloga za izdelavo dokaza v kontekstih, ki kličejo po dokazu; 

b) razvijejo globoko zakoreninjeno nerazumevanje o tem, kaj pomeni validacija 

oziroma potrjevanje pravilnosti matematičnih trditev.  

Ta dva problema sta očitno medsebojno povezana, s tem da je zadnji resnejši: učenec, ki 

ne razume, kaj se šteje kot dokaz v matematiki, ima več možnosti, da ne bo videl razloga 

za izdelavo dokaza v specifičnih kontekstih, kjer le-tega predvidimo (z matematičnega 

vidika). Učitelji se tako srečajo z izzivom, kako spodbuditi razvoj intelektualne potrebe po 

dokazu med učenci, tako v posameznih kontekstualnih situacijah, kot tudi v splošnem -  pri 

prepoznavanju potrebe po dokazu kot matematičnemu konstruktu. Harel (1998) se naveže 

na problem, kako z navodili pomagati učencem videti intelektualno potrebo po učenju 

tistega, kar jih učitelji skušajo naučiti:  

»Intelektualna potreba je izraz naravnega človeškega obnašanja: ko se srečamo s situacijo, 

ki je nezdružljiva z, ali predstavlja problem, ki ni rešljiv z našim obstoječim znanjem, bomo 

verjetno začeli iskati (drugo) rešitev in konstrukt, ki privede do novega znanja. Takšno 

znanje ima večji pomen za osebo, ki ga zgradi, saj je produkt lastne potrebe in se povezuje 

s predhodnimi izkušnjami.« (Harel, 1998, stran 501). 

Harel (1998) s tem postavi temelje za tri glavne strategije za pristope pri poučevanju, ki 

lahko vodijo k potrebi po dokazu pri učencu: zbujanje negotovosti in kognitivnega 

konflikta; omogočanje učenja z raziskovanjem; in prenos matematične kulture. 

 

1.3.2.1. ZBUJANJE NEGOTOVOSTI IN KOGNITIVNEGA KONFLIKTA Z 

NAMENOM USTVARJANJA POTREBE PO DOKAZU PRI UČENCIH 

 

Soočanje ljudi z negotovostjo in kognitivnim konfliktom lahko služi kot motivacija za 

spreminjanje oziroma razširjanje obstoječega načina mišljenja o določenem konceptu ali 

za učenje čisto novega koncepta.  

Nekatere raziskave (Hadas idr., 2000; Stylianides in Stylianides  2009b, po Zaslavsky idr., 

2012; Zaslavsky  2005, po Zaslavsky idr., 2012) o poučevanju in učenju dokazovanja 

kažejo na pomembno vlogo kognitivnega konflikta kot vodilne sile za ustvarjanje potrebe 

po dokazu med učenci. Te študije so prikazale, kako lahko s pravilnim didaktičnim 

vodenjem kognitivni konflikt tvori pri učencih potrebo po dokazu.  

Hadas idr. (2000) so ustvarili dve aktivnosti v kontekstu dinamične geometrije, kjer so 

nameravali učence pripeljati do protislovja med zaključki in ugotovitvami, posledično pa 

sprožiti željo po izdelavi dokaza. V tem primeru so pokazali, da lahko orodja dinamične 

geometrije služijo tudi kot način za vzbujanje potrebe po dokazu, ne pa samo za empirično 

potrjevanje resničnosti in s tem izključevanje potrebe po formalnem dokazu. Učencem sta 

bili postavljeni dve domnevi in v končni fazi so se odločili za deduktivno podprto razlago 

resničnosti.  

Zaslavsky (2005, po Zaslavsky idr., 2012) opiše situacijo v razredu, kjer spontano pride do 

kognitivnega konflikta ob nasprotujočih trditvah dveh učencev. Eden izmed učencev je 

navedel trditev in jo dokazal, drugi pa je navedel proti primer trditve. Dokaz, ki ga je 

pripravil prvi učenec, ni imel razlagalne vrednosti, zato ni pripomogel k reševanju 

protislovja. Učitelj pa je spodbudil učence, naj najdejo skupno rešitev. S tem se je pri 
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učencih naravno zbudila želja po dokazu, katere namen ni bil samo rešiti negotovost ampak 

tudi odkriti vzrok problema.  

Stylianides in Stylianides (2009b, po Zaslavsky idr., 2012) sta izvedla 4-letni eksperiment, 

ki je temeljil na namerno ustvarjenih kognitivnih konfliktih, ki so postopoma pripeljali do 

znanja o dokazu. Učitelj je spodbudil socialne interakcije med učenci in tako omogočil 

medsebojno učenje. Eksperiment je kulminiral v spoznanje učencev, da empirične trditve 

niso formalna potrditev resničnosti neke izjave in da je za popoln dokaz potrebno ustvariti 

deduktivni dokaz. Tako je eksperiment povzročil intelektualno vedoželjnost o problemih 

validacije izven konteksta izvedenih aktivnosti – ustvaril je potrebo po dokazu.      

 

1.3.2.2. UČENJE Z RAZISKOVANJEM Z NAMENOM USTVARJANJA POTREBE 

PO DOKAZU PRI UČENCIH 

 

Zadnji nasveti za učinkovito poučevanje matematike narekujejo vključevanje raziskovalnih 

pristopov in problemskega učenja ob upoštevanju učenčevega lastnega matematičnega 

sklepanja. Takšno odprto učno okolje vključuje učence v procese raziskovanja, 

povezovanja, razlaganja, validacije in zavračanja domnev. De Viliers (2003, 2010, po 

Zaslavsky idr., 2012) veliko govori in prikaže vrednost eksperimentalnega pristopa pri 

učenju matematike in dokazovanja. Takšen pristop vodi k možnostim, ki zahtevajo dokaz 

za potrditev resničnosti in hkrati odgovorijo na potrebo po vzročnosti, komunikaciji in 

strukturi.  

Buchbinder in Zaslavsky (2011, po Zaslavsky idr., 2012) sta oblikovala generično nalogo 

z naslovom »Ali je to naključje?«, ki je vodila učence do raziskovanja splošnosti neke 

lastnosti. Implicitno naloga spodbuja učence ali k dokazovanju, da je opisan geometrijski 

fenomen splošen, ali h gradnji proti primera, ki pokaže, da fenomen v splošnem ni veljaven.  

Buchbinder in Zaslavsky (2011, po Zaslavsky idr., 2012) sta izvedla še en pomemben 

eksperiment, kjer sta združila dve skupini: šest parov učencev in šest izkušenih učiteljev. 

Naloga, ki sta jo avtorja sestavila, je od obeh skupin zahtevala potrebo po dokazovanju in 

prepričevanju, bodisi zaradi negotovosti bodisi zaradi prepričanja v napačno domnevo. Pri 

slednji je zagnanost po dokazu pripeljala do pomanjkljivih argumentov in sklepov. Zatorej 

moramo biti pri spodbujanju potrebe po dokazu previdni. 

 

1.3.2.3. UČITELJ KOT POSREDNIK MATEMATIČNE KULTURE 

 

Hanna in Jahnke (1996, po Zaslavsky idr., 2012) sta opredelila, kaj se zgodi, ko učitelj 

prevzame pasivno vlogo pri poučevanju dokazovanja.  

»Pasivna vloga učitelja [...] pomeni, da je učencem onemogočen dostop do obstoječih 

metod dokazovanja. Nerealno bi bilo od učencev pričakovati, da sami odkrijejo 

sofisticirane matematične metode ali celo uveljavljene načine argumentiranja.« (Hanna in 

Jahnke, 1996, stran 887, po Zaslavsky idr., 2012). 

Podobno se zdi nerealistično pričakovati od učencev začutenje potrebe po dokazu, brez da 

bi učitelj usmerjal k vzbujanju te potrebe bodisi s pomočjo negotovosti in kognitivnega 

konflikta bodisi z vključitvijo aktivnosti, ki spodbujajo raziskovalno učenje.  
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Učiteljeve aktivnosti so namenjene napeljevanju učencev k raziskovanju in uporabi 

konvencionalnega matematičnega znanja. V tem primeru predstavlja učitelj posrednika 

matematične kulture v razredu. Učitelji pomagajo učencem razreševati probleme, ki 

nastajajo, s pomočjo spreminjanja njihovega obstoječega razumevanja o dokazih z 

namenom približevanja matematičnim konvencijam (Stylianides in Stylianides 2009b, po 

Zaslavsky idr.). Takšen pristop k poučevanju pa je precej odvisen od učiteljevega znanja 

matematike.   

 

1.4.  GEOMETRIJSKI DOKAZI  
 

Geometrija je za poučevanje matematike čudovito področje. Je polna zanimivih problemov 

in presenetljivih izrekov. Odprta je za različne poučevalne pristope. Ima dolgo zgodovino, 

tesno povezano z razvojem matematike. Kot vitalna komponenta številnih aspektov 

življenja – od arhitekture do dizajna je geometrija ključni del naše kulturne izkušnje. Še 

več, geometrija povezuje naše vizualne, estetske in intuitivne občutke. Kot rezultat lahko 

dobimo temo, ki pritegne pozornost učencev, še posebej tistih, katerim druga področja 

matematike (števila in algebra) povzročajo zmedo in neuspeh, ne pa navdušenje in 

kreativnost. Uspešno poučevanje geometrije lahko pomeni omogočanje uspešnosti pri 

matematiki več učencem (Jones, 2002).   

Učenje geometrijskih vsebin omogoča učencem razvoj njihovih sposobnosti vizualizacije, 

kritičnega mišljenja, intuicije, perspektive, reševanja problemov, sklepanja, deduktivnega 

in logičnega argumentiranja ter dokazovanja. Geometrijske reprezentacije služijo tudi 

temu, da osmislijo druga področja matematike: ulomki in množenje v aritmetiki, relacije 

med grafi funkcij, grafična predstavitev podatkov v statistiki. Geometrija omogoča 

kulturno in zgodovinsko bogat kontekst, znotraj katerega »delamo matematiko«. Obstaja 

veliko zanimivih, včasih presenetljivih ali ne intuitivnih rezultatov v geometriji, ki 

spodbujajo zanimanje in raziskovanje pri učencih, kar lahko posledično pripelje do 

izboljšanja učenčevega učenja in odnosa do matematike. S spodbujanjem učencev za 

diskusijo problemov v geometriji, artikulacijo njihovih idej in razvijanje argumentov za 

podporo njihovim intuicijam lahko razvijemo zahtevnejše komunikacijske zmožnosti in 

prepoznavanje potrebe po dokazu (Jones, 2002). 

Dokaz se je tradicionalno pojavil v šolski matematiki v nalogah, ki so vključevale formalno 

potrditev geometrijskih izrekov. Vendar, številni poskusi, da bi učence naučili, kako 

dokazati neko domnevo v geometriji, izzvenijo tako, da učence pripeljemo do zmede in 

napačnega razumevanja (Jones, 2002).  

Dejstvo, da so geometrijski objekti in njihove lastnosti enostavni za opazovanje, naredi 

dokazovanje v geometriji hkrati enostavno in zahtevno. Enostavna vizualizacija je tako 

razlog, da se je geometrija že od nekdaj uveljavila kot ustrezen kontekst za spoznavanje z 

dokazi in razvijanje deduktivnega argumentiranja (Lingefjard, 2011, po Magajna, 2013). 

Po drugi strani, zaradi enostavne vizualizacije učenci pogosto ne vidijo smisla po dokazu, 

saj so prepričani v tisto, kar vidijo, in zaradi slabega znanja dokazovanja ne razmišljajo o 

deduktivnih argumentih, ki bi vizualnemu dokazu dali formalno veljavnost (Hadas, 

Hershkowitz in Schwarz, 2000). 
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1.5.  RAZLIČNE VRSTE ZAPISOV GEOMETRIJSKIH DOKAZOV 
 

Reprezentacija matematičnih objektov (oziroma pojmov) je eden izmed dejavnikov, ki 

pomembno vpliva na razumevanje in uporabo znanja učencev. Že v učnem načrtu za 

gimnazijo je med geometrijskimi tematikami, povezanimi z dokazovanjem, navedeno, da 

»Učitelj lahko dokazovanje prilagodi dojemanju dijakov/dijakinj in ga izvede na formalen 

ali intuitiven način.« (Učni načrt za gimnazijo, 2008). Angleški učni načrti predvidijo, da 

mora biti učeči sposoben identificirati matematični vidik situacije oziroma problema in 

izbirati med reprezentacijami z namenom poenostavljanja problemske situacije. Medtem 

pa v ZDA šolski sistem izrecno pričakuje, da učenci z različnimi reprezentacijami 

organizirajo svoje znanje in komunicirajo o matematičnih idejah. Izbira, uporaba in prenos 

med matematičnimi reprezentacijami so osnovne kompetence, ki naj bi jih učenci pridobili 

v času svojega izobraževanja (Duncan, 2013).  

Duval (2006, po Duncan, 2013) trdi, da je sistem reprezentacij bistven za komunikacijo ter 

delo z matematičnimi objekti in koncepti. Navaja tudi, da matematična aktivnost značilno 

vključuje uporabo vsaj dveh različnih reprezentacij in prehajanje med tema. Brenner (1997, 

po Duncan, 2013) je odkril, da učence lahko pripravimo do tega, da uporabljajo različne 

prezentacije in uspešno prehajajo med njimi. Adu-Gyamfi (2002, po Duncan, 2013) pa je 

zaključil, da so učenci, ki so bili deležni predstavitev tematike na različne načine, dosegli 

oziroma pokazali globje razumevanje matematičnih konceptov. Burrill idr. (2002, po 

Duncan, 2013) so izvedli raziskavo o uporabi tehnologije za izdelavo grafov v učilnicah in 

ugotovili, da učitelji, ki poudarjajo različne predstavitve tematik in prehajanje med njimi, 

opažajo izboljšanje razumevanja in delovanja svojih učencev na splošno, še zlasti pa takrat, 

ko prehajajo na algebrske, numerične in grafične pristope. 

Kadar govorimo o reprezentaciji postopka argumentiranja, veljajo podobna pravila kot pri 

reprezentaciji matematičnih objektov, vendar po navadi na geometrijsko dokazovanje 

gledamo z nekoliko drugačne perspektive.  Z namenom konstruiranja geometrijskega 

dokaza morajo učenci najprej identificirati podane informacije ter potem poiskati kritične 

ideje dokaza. S pomočjo ustreznih geometrijskih lastnosti potem gradijo deduktivne sklepe, 

organizirane v logične korake, ki jih pripeljejo od dane informacije do končnega sklepa. 

Različne reprezentacije lahko uporabimo že pri sami definiciji problema in nato še na 

samem procesu dokaza (Wong, Yin, Yang in Cheng, 2011). 

Geometrijski problem navadno predstavimo v obliki besedila s spremljajočo skico, ki služi 

kot vizualna podpora predstavljenemu problemu. Za učence s slabšim znanjem je ravno 

vizualna podoba problema ključnega pomena za razumevanje in gradnjo ustreznih miselnih 

modelov. Reprezentacija problema predstavi podane podatke in specificira cilj našega 

dokazovanja. Učenci morajo razumeti matematične simbole in jezik ter logične povezave 

med podanimi podatki in ciljnim sklepom (Wong, Yin, Yang in Cheng, 2011). 

Sam dokaz lahko predstavimo na formalen ali neformalen način. Pri branju dokaza morajo 

učenci prepoznati namen skice ob dokazu, prepoznati podane podatke in ciljni sklep ter 

izdelati implicitne hipoteze ali lastnosti z apliciranjem inferenčnih pravil. Ker gre za 

zapleten kognitiven proces, se je skozi čas razvilo več alternativ strogemu odstavčnemu 

zapisu dokaza (Wong, Yin, Yang in Cheng, 2011).  

Za učence je bistvenega pomena, da imajo omogočen dostop do različnih zapisov dokaza, 

saj le-ti podpirajo različne načine mišljenja učečega in omogočajo boljše manipuliranje z 

elementi dokaza. Seveda je smiselno učencem prepustiti izbiro zapisa, ki najbolje podpre 
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njihovo razumevanje snovi, vendar pri tem moramo razmišljati tudi o tem, katere oblike 

zapisa dokaza so ustrezne oziroma predstavljajo formalen geometrijski dokaz. To je 

pomembno že iz vidika prepričanja v resničnost neke izjave kot tudi z vidika komunikacije 

v matematiki (Herbst in Cirillo, 2012).  

V nadaljevanju so podrobneje opisani dvostolpčni zapis dokaza, odstavčni zapis dokaza ter 

zapis dokaza z diagramom poteka2. 

 

1.5.1. DVOSTOLPČNI DOKAZ 

 

Dvostolpčni zapis dokaza naniza oštevilčene izjave oziroma opažanja v levi stolpec in 

argument za vsako opažanje v desni stolpec. Takšen zapis od učencev zahteva, da navajajo 

v vrstice opažanja in posledično tudi za vsako izmed teh podajo argument, ki potrjuje 

veljavnost opažanja. V tem smislu je dvostolpčni dokaz toga prezentacija oziroma zapis. 

To je lahko za učence zastrašujoče, zato so lahko pri uporabi tega zapisa dokaza nekoliko 

fleksibilni in lahko v primeru neznanja argument v neki vrstici preskočijo in nadaljujejo z 

delom dokaza, ki ga razumejo. Ravno v povezavi z dvostolpčnim dokazom, so se v 

preteklosti razvile dve nasprotujoči si struji. Zagovorniki dvostolpčnega dokaza trdijo, da 

je ravno fleksibilnost zapisa in prazen prostor v desnem stolpcu opomnik na nepopoln 

dokaz, ki bo učencem približal idejo formalnega, deduktivnega dokaza. (Weiss, Herbst, 

Chen, 2009).  

Nasprotniki, pa menijo, da dvostolpčni dokaz zahteva od učencev preveč časa in prostora. 

Ne podpirajo načina, ki od učencev zahteva »dolgočasno« nizanje izrekov, definicij ter 

trditev, ki zavzemajo učenčev spomin. Poleg tega ne odražajo učenčev proces mišljenja, 

vključen v dokazovanje izreka. Dvostolpčna vrsta zapisa velikokrat reševalce prestraši s 

številom potrebnih korakov za popoln dokaz. Na dvostolpčne dokaze nasprotniki gledajo 

kot na priročno orodje za memoriranje dokazov, kar pa lahko hitro privede do pomanjkanja 

razumevanja (Ness, 1962). V primeru uporabe dvostolpčnega dokaza in zaporednih 

oštevilčenih korakov dokaza lahko pri učencih hitro pride do prepričanja, da je deduktivni 

proces veliko bolj linearen, kot v resnici je (Herbst in Cirillo, 2012). 

Primer dvostolpčnega dokaza: 

 

Slika 2: Vizualna podpora nalogi, ki prikazuje primer dvostolpčnega dokaza. 

                                                           
2 Zaradi preprostejšega izražanja v nadaljevanju za izraz »dvostolpčni zapis dokaza« uporabljamo tudi 

zvezo »dvostolpčna oblika« ali tudi »dvostolpčni dokaz«. Podobno velja tudi za izraz »odstavčni zapis 

dokaza«, kjer uporabljamo tudi zvezo »odstavčna oblika« ali tudi »odstavčni dokaz«. Za izraz »dokaz z 

diagramom poteka« pa uporabljamo tudi zvezo »dokaz s pomočjo diagrama poteka«. 
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Dani podatki: C je središče daljice AD. C je središče daljice BE. 

Dokaži: Trikotnik ABC je skladen trikotniku DEC. 

 Opažanje Argument 

1. C je središče AD. C je središče BE. Dano. 

2. 
Daljica BC je skladna daljici EC in daljica AC 

je skladna daljici DC. 

Središče daljice razdeli 

daljico na dva enaka dela. 

3. Kot ACB je skladen kotu DCE. 

Ker imata kota ACB in DCE 

skupen vrh in se njuna kraka 

dopolnjujeta, sta kota sovršna 

in potemtakem tudi skladna. 

4. Trikotnik ABC in trikotnik DEC sta skladna. 

Po izreku o skladnosti SKS 

sta trikotnika skladna, saj se 

ujemata v dveh stranicah in 

kotu, ki ga ti stranici oklepata. 
 

1.5.2. ODSTAVČNI DOKAZ 

 

Odstavčni dokaz opiše logične argumente s pomočjo stavkov. Gre za bolj »pogovorno« 

obliko dokaza, kot je dvostolpčni dokaz ali dokaz s pomočjo diagrama poteka, ki je 

predstavljen v naslednjem razdelku. Odstavčni dokazi so blizu našemu vsakdanjemu 

pisanju, zato so lahko za učence manj zastrašujoči. Ravno zaradi tega izgledajo bolj kot 

razlaga in ne kot strukturirano matematično orodje. Slabo zapisani dokazi imajo 

pomanjkljivost ravno v strukturiranosti. Nekateri učitelji menijo, da odstavčni dokaz ni 

primeren za učence v srednjih šolah, saj le-ti izpuščajo navajanje argumentov za svoja 

opažanja. Zaradi tega pogosto pridejo do napačnih zaključkov  (Cirillo, 2008, po Herbst in 

Cirillo, 2012). 

Vsekakor pa uporabljamo odstavčno obliko zapisa dokaza, ko želimo naše učence naučiti 

matematične pismenosti, saj je to način, ki ga uporablja večina matematikov za pisanje 

dokazov. Še ena prednost odstavčnega dokaza v primerjavi z drugimi pride do izraza pri 

izdelavi dokazov s pomočjo protislovja, saj je odstavčna oblika veliko razumljivejša 

(Lewis,1978, po Herbst in Cirillo, 2012). 

Primer odstavčnega dokaza: 

 

Slika 3: Vizualna podpora nalogi, ki prikaže primer odstavčnega dokaza. 

Dani podatki: C je središče daljice AD. C je središče daljice BE. 

Dokaži: Trikotnik ABC je skladen trikotniku DEC. 
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Dane imamo podatke, da je C središče daljice AD ter središče daljice BE. Ker je C središče 

daljic, vemo, da je daljica BC skladna z daljico EC ter daljica AD skladna z daljico DC, saj 

središče daljice razdeli daljico na dva skladna dela. Ker imata kota ACB in DCE skupen 

vrh in se njuna kraka dopolnjujeta v premici, sta sovršna kota in posledično tudi skladna. 

Zdaj lahko trdimo, da je trikotnik ABC skladen trikotniku DEC po izreku SKS, po katerem 

sta dva trikotnika skladna, če se ujemata v dveh stranicah in kotu, ki ga ti dve stranici 

oklepata. 

 

1.5.3. DOKAZ S POMOČJO DIAGRAMA POTEKA 

 

Dokaz s pomočjo diagrama poteka uporablja enaka opažanja in argumente, kot jih 

uporabljamo v primeru dvostolpčnega zapisa s to razliko, da pri diagramih logično sosledje 

izjav oziroma opažanj nakazujejo puščice, razdeljene v različne veje. Opažanja (vmesne 

trditve) zapišemo v okvir. Ob okvir običajno napišemo argumentacijo. Oblika okvirja 

običajno izraža status opažanja (definicija, izrek, trditev). Dokaz s pomočjo diagrama 

poteka pomaga učencem pri obvladovanju najtežjih delov dokaza: (1) razumevanju danih 

podatkov in (2) prepoznavanju, katere dodatne informacije za dokaz potrebujemo 

(Brandell, 1994, Herbst in Cirillo, 2012). Diagram poteka omogoča učencem hitro 

spoznanje, kako podporni argumenti in izjave tvorijo glavni argument (oz. »tisto kar 

dokazujemo«). Dokaz s pomočjo diagrama poteka je še posebej primeren za učence, ki se 

učijo vizualno in jim pomaga doumeti, da v dokazu lahko veljajo različna zaporedja izjav 

oziroma trditev. Oblika zapisa je uporabna tudi za to, da učenci razmišljajo o poteku dokaza 

v nasprotni smeri – torej, vprašajo se, »kaj moram dokazati« in potem od zadaj (od 

končnega argumenta) navajajo trditve, ki si sledijo (Serra, 2008). 

Slabost tega zapisa dokaza je možnost ne argumentiranja izjav, saj od učencev nikjer ni 

zahtevana navedba argumentov, temveč samo puščic, ki nakazujejo na logično zaporedje 

opažanj. S tem učenci večji poudarek namenijo opažanjem, kar pa lahko precej pripomore 

k razvoju končnega dokaza (Herbst in Cirillo, 2012). 

Ness (1962) na dokaz s pomočjo diagrama poteka gleda kot na vrsto zapisa, ki odpravi 

pomanjkljivosti dvostolpčnega in odstavčnega dokaza. Slabost, ki so jo navedli učenci pri 

uporabi diagrama poteka za ustvarjanje dokazov, je bila ta, da si niso zapomnili toliko 

izrekov kot z drugimi vrstami zapisov dokaza. Ness (1962) to slabost vidi kot prednost, saj 

bodo tako lahko učitelji prepoznali, kdaj učenci posameznega izreka niso dovolj 

uporabljali, da bi ga razumeli. Ta vrsta zapisa dokaza veliko bolj jasno pokaže, kakšen je 

bil proces mišljenja učenca med reševanjem. Učencem je veliko lažje videti napake in 

nerazumevanje s pomočjo diagrama poteka. Ta metoda poskrbi za manj učenja na pamet 

in spodbuja razumevanje, v ospredje pa postavlja tudi točen miselni proces učencev, s čimer 

lažje ocenimo, če učenec ve, kako uporabiti izreke.  

Primer dokaza s pomočjo diagrama poteka: 
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Slika 4: Vizualna podpora nalogi, ki prikaže primer dokaza s pomočjo diagrama poteka. 

 

Dani podatki: C je središče daljice AD. C je središče daljice BE. 

Dokaži: Trikotnik ABC je skladen trikotniku DEC. 

 

Slika 5: Slika, ki prikazuje dokaz s pomočjo diagrama poteka. 
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2. BRALNO RAZUMEVANJE 
 

Z namenom učenja dokazovanja pri poučevanju matematike je bilo razvitih že kar nekaj 

pristopov, med njimi tudi poslušanje, govorjenje, pisanje in izdelovanje. Ampak iz do sedaj 

raziskanega je videti, da so te aktivnosti še vedno omejene z izvedbo tako pri učencih kot 

pri učiteljih. Učencem je zelo težko razumeti prebran ali ustno predstavljen dokaz.  

Eden od razlogov za to je razkorak med matematično doslednostjo (formalizacijo) in 

učenčevim razmišljanjem (intuicijo) (Harel in Sowder, 1998). Drugi razlog je specifično 

izražanje, formulacija in simbolika, ki je značilna za formalne dokaze (Lin idr., 2004, po 

Lin in Yang, 2007b). Tretji razlog je razkorak med opazovanjem konkretnih objektov in 

potrjevanjem geometrijskih trditev ter deduktivnem dokazovanju v splošnem (Lin in Yang, 

2007b). 

Zato je potrebno pri učenju dokazovanja usklajevati bralno razumevanje, deduktivno 

sklepanje in opazovanje. Bralno razumevanje se je že pojavilo v raziskavah kot 

komponenta procesa izdelave, vrednotenja ali interpretacije argumentov, malokrat pa je le-

to bilo subjekt raziskave (Lin in Yang, 2007b). 

 

2.1.  BRANJE 
 

Branje je proces dekodiranja tiskanih simbolov. Gre za proces, pri katerem bralci po svojih 

močeh rekonstruirajo sporočila, ki so podana ali v pisni ali v grafični obliki. Proces branja 

je v prvi fazi odvisen predvsem od povezave novih besed z besedami iz bralčevega 

spomina. V naslednji fazi pa gre pri branju za proces razumevanja sporočila besedila.  

Med branjem moramo pri učencih razviti strategije, ki so bistvenega pomena za 

razumevanje prebranega: 

- Sposobnost določanja podrobnosti iz besedila. 

- Sposobnost prepoznavanja bistva besedila.  

- Sposobnost določanja zaporedja dogodkov v besedilu.  

- Sposobnost določanja zaključka v besedilu.  

- Sposobnost prepoznavanja vzročno-posledičnih razmerij v besedilu.  

- Sposobnost razumevanja pomena besedila iz sobesedila.  

- Sposobnost interpretacije besedila.  

- Sposobnost sklepanja iz sobesedila na nove situacije (Korez, 2001). 

  

2.2.  OPREDELITEV BRALNEGA RAZUMEVANJA 
 

Razumevanje je glavna težava pri matematičnem izobraževanju. V literaturi je veliko 

raziskav glede razumevanja dokazovanja in shem dokazovanja pri učencih. Pomanjkljivo 

pa je obravnavana tematika bralnega razumevanja v povezavi z dokazovanjem. 

Matematično razumevanje je namreč lingvistično in konceptualno, zato velja bralno 

razumevanje obravnavati kot pomemben vidik matematičnega izobraževanja. Ker so 



18 
 

dokazi matematični teksti, je moč obravnavati razumevanje le-teh skozi pristop bralnega 

razumevanja (Lin in Yang, 2007b).  

Opredelitev in definicija bralnega razumevanja se je skozi čas spreminjala (Pardo, 2004). 

V začetku prejšnjega stoletja je na tem področju prevladovala vedenjska oziroma 

behavioristična perspektiva, kjer so na branje gledali kot na relativno statično aktivnost. 

Besedilo je imelo vdelan pomen, ki ga je bralec moral razumeti preko natisnjenih besed na 

papirju. Novejše raziskave pa opredeljujejo branje kot dinamičen proces znotraj 

holističnega oziroma interaktivnega pristopa, v katerem bralec konstruira pomen na osnovi 

informacij, ki jih pridobi v besedilu (Arieta, 2001, po Košak, 2012). 

Bralno razumevanje danes opredeljujejo kot proces, ki vključuje integracijo več atributov. 

Sposobnost dekodiranja, širina besednjaka ter predznanje o tematiki so poleg strategij, ki 

osmislijo besedilo, dejavniki, ki vplivajo na bralno razumevanje (Pardo, 2004). Širša 

definicija bralnega razumevanja narekuje, da je le-to proces, v katerem bralec s pomočjo 

interakcije in lastne vpletenosti v besedilo izlušči in konstruira pomen prebranega (RAND 

Reading Study Group, 2002, po Pardo, 2004). Velikokrat pa se zgodi, da na bralno 

razumevanje gledamo kot na rezultat, do katerega pride avtomatično, ko bralec usvoji 

tehniko branja. Gre za napačno prepričanje, saj bralno razumevanje vključuje več kot 30 

kognitivnih in metakognitivnih procesov, kamor spadajo tudi pojasnjevanje pomena, 

povzemanje, sklepanje, predvidevanje itd. (Pečjak 2010, po Košak, 2012; Block in 

Pressley, 2002, po Košak, 2012). Med najpomembnejše dejavnike bralnega razumevanja 

avtorji Artelt, Schiefele in Schneider (2001, po Košak, 2012) uvrščajo metakognitivne 

sposobnosti bralca in uporabo bralnih strategij, predznanje bralca, hitrost dekodiranja in 

motivacijo za branje.  

Spodnja shema prikazuje interakcijski proces med bralcem in besedilom, ki predstavlja 

razumevanje besedila (Pečjak, 1996).  

 

 

 

 

 

 

»V ta interakcijski proces spadata na eni strani bralec z vsemi svojimi značilnostmi, na 

drugi strani pa besedilo s svojimi karakteristikami.« (Pečjak, 1996). 

Razumevanje je končni cilj vsakega učenčevega branja. Med branjem skuša učenec 

osmisliti nove informacije s pomočjo starih, kar naredi branje aktiven proces. Na branje 

tako lahko gledamo kot na dialog med bralcem in besedilom. Just in Carpetner proces 

poimenujeta tudi referenčna predstavitev besedila, ki je odvisna od pomena besed v 

besedilu, in pa tudi od kognitivne sheme bralca, ki svoje celotno znanje odraža skozi 

besedilo (Pečjak, 1995, po Tkalčič, 2016). 

Na branje vpliva več dejavnikov.  

Eden izmed teh je bralna motivacija in njeno spodbujanje. Opredeljujemo jo kot skupek 

delovanja kognitivnih, meta kognitivnih in motivacijskih dejavnikov. Velik pomen pri 

BESEDILO BRALEC 
Interakcijski proces 

RAZUMEVANJE 

Slika 6: Interakcijski proces med bralcem in besedilom, ki predstavlja 

razumevanje besedila. 
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bralni motivaciji tako predstavljajo: kompetentnost in tekmovalnost bralca, izziv pri branju, 

radovednost in zatopljenost pri branju, pomembnost prebranega za bralca, želja po 

priznanju in dobri oceni pri bralcu, … 

Drugi pomemben dejavnik je inteligentnost bralca. Večja kot je, boljše bo razumevanje 

prebranega (Pečjak, 1996).  

Naslednji pomemben dejavnik je bralna spretnost oziroma bralna tehnika bralca: če želimo 

optimalno usmerjenost na vsebino, mora biti tehnika branja avtomatizirana (Pečjak, 1996). 

Seveda ne gre pozabiti bralčevo predznanje: bralci, ki imajo določeno predznanje o 

prebrani tematiki, bolje le-to razumejo in si tako tudi lažje zapomnijo prebrano. Predznanje 

bralcu omogoča, da lažje izlušči bistvo besedila in si ga tudi zapomni, besedilo pa bolj 

uspešno obnovi (Pečjak, 1996).  

In tako kot pri vseh konceptih, s katerimi se učenci pri pouku srečajo, tako je tudi pri branju. 

Učenci potrebujejo jasno razviden namen pri branju: bralci bodo pozornost lažje usmerili 

na tiste dele besedila, ki jim bodo v nadaljevanju koristili pri reševanju naloge ali 

odgovarjanju na vprašanja, če bodo navodila oziroma naloge konkretno določene (Pečjak, 

1996). 

 

2.3.  RAVNI RAZUMEVANJA 
 

Pri določanju ravni oziroma dimenzij bralnega razumevanja velja izpostaviti Barrettovo 

taksonomijo, ki predstavi afektivne in kognitivne dimenzije razumevanja (Pečjak, 1995): 

KOGNITIVNE DIMENZIJE 

1.a Razumevanje s sklepanjem:  

Bralec je sposoben postaviti hipoteze o vrsti in točnosti informacij, ki niso jasno podane, 

napoveduje razplet dogodkov in je sposoben interpretacije figurativnega jezika.  

1.b Interpretativno razumevanje: 

Da bralec pride do bistva, uporabi posploševanje, pri sklepanju pa uporablja tudi stranske 

trditve.  

2. Točnost pri prepoznavanju in pomnjenju podrobnosti, glavnega bistva, zaporedja     

dogodkov, primerjave, vzrokov in posledic ter značajskih potez nastopajočih v besedilu. 

3. Reorganizacija: bralec je sposoben sinteze in analize, generalizacije in abstrakcije 

ter organizacije informacij, povzetkov in rešitve problema. 

AFEKTIVNE DIMENZIJE: kjer vrednotenje temelji na osebnih ali zunanjih vrednotah in 

osebnih reakcijah na literarno tehniko, obliko, slog ter strukturo besedila (Pečjak, 1995). 

V spodnji tabeli je predstavljen kvalitativni pristop pri določanju ravni razumevanja, ki so 

ga ubrali Herber, Guszak, Barret, Dechant in Smith (Pečjak, 1996). 
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Tabela 1:Primerjava kvalitativnih pristopov pri določanju ravni razumevanja (Pečjak, 1996, stran 59). 

Herber (1970) Guszak, Barret (1971) Dechant, Smith (1977) 

Besedno razumevanje Besedno razumevanje Besedno razumevanje 

Reorganizacija   

Interpretativno 

razumevanje 

Razumevanje s sklepanjem Interpretacija 

Uporabno razumevanje Vrednotenje  

 Uporabno, kritično in 

ustvarjalno razumevanje 

Uporabno kritično in 

ustvarjalno branje 

 

Doseganje ravni med branjem je možno meriti oziroma preveriti. Različne ravni prebranega 

razumevanja preverjamo z različnimi vprašanji. Odgovori na vprašanja nižje ravni nam 

dajo le reprodukcijo spominsko usvojenih podatkov, odgovori na vprašanja višje ravni pa 

vpogled v sposobnost analize, primerjanja in sinteze prebranega besedila pri bralcu (Pečjak, 

1995).  

1. Razumevanje besed oziroma raven besednega razumevanja 

Je najnižja raven razumevanja besedila. Če bralec pozna samo besede še ne pomeni, da 

razume pomen celotnega besedila. Na tej stopnji se vprašanja nanašajo na specifična 

dejstva in podatke, kategorije, postopke, pojme, načela in teorije. Vprašanja se največkrat 

začnejo z vprašalnicami Kdo?, Kdaj?, Kateri?, Koliko?, Kaj je to? , … (Pečjak, 1995). 

2. Interpretativno razumevanje 

Bralec na tej ravni razume bistvo besedila, dojame povezanost med posameznimi deli 

besedila in jih razloži, zna izluščiti poglede in stališča iz besedila ter zna sklepati in presojati 

na podlagi podatkov v besedilu (Pečjak, 1995). 

3. Kritično in ustvarjalno branje 

Je najvišji nivo razumevanja prebranega besedila. Bralec je na tej stopnji sposoben 

preoblikovati besedilo iz ene abstraktne oblike v drugo, pojasniti določene metafore in 

simbole s sopomenkami, uporabiti dejstva in podatke, analizirati besedilo in ugotavljati 

odnose med njimi, analizirati domneve in predpostavke, oceniti veljavnost izjav, povezati 

ideje besedila z lastnimi izkušnjami, oblikovati novo besedilo z drugačno vsebino, 

temelječo na istih ključnih besedah, primerjati podobna besedila ter sposoben novo znanje 

uporabiti na novem primeru, … (Pečjak, 1995). 

Ker so matematična besedila drugačna kot običajna besedila, s katerimi se učenci srečajo, 

bomo le-ta posebej obravnavali.  
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2.4.  BRALNO RAZUMEVANJE MATEMATIČNIH BESEDIL 
 

Branje matematičnih besedil se pomembno razlikuje od besedil, pri drugih šolskih 

disciplinah. Unikatna lastnost matematičnih besedil je simbolni jezik, ki s svojo specifiko 

pri učencih povzroči več težav kot pri branju navadnih, ne matematičnih tekstov. Simbolni 

izrazi namreč sledijo drugačnim sintaktičnim in slovničnim pravilom v primerjavi z 

naravnim jezikom v nematematičnih besedilih. Matematična besedila je potrebno brati 

drugače, v kolikor jih želimo razumeti. Besede so v matematičnih besedilih uporabljene na 

kompleksen način, struktura stavkov je kompleksna, besedila nimajo odvečnih informacij 

in samo besedilo beremo večkrat (Österholm, 2005, po Lokar, 2016). Pri tem kompleksnem 

branju tako učenci naletijo na specifične težave:  

- Drugačnost matematičnega in »besednega« simbolnega sistema. Ne najdemo 

povezave med matematičnimi simboli in govorjenim jezikom pri verbalizaciji 

pomena pri branju matematike. V matematičnih besedilih se uporablja vseh 25 črk 

abecede in še veliko simbolov, ki niso del le-te (Meyer, 2014, po Lokar, 2016). 

- Drugačnost jezikovnih vzorcev. V običajnih povedih lahko med elementi najdemo 

osebek, glagol in druge jezikovne strukture, ki so med seboj prilagodljivo povezane, 

medtem ko pri matematičnih stavkih ni tako. Kot primer, matematične enačbe 

vsebujejo elemente, ki so med seboj fiksno povezani (Fuentes, 1998, po Lokar, 

2016). 

- Kompaktnost, strnjenost besedila. Vsebina matematičnih besedil je kompaktna, 

strnjena in matematični koncepti so pogosto v tekstih skriti, implicirani ali 

predpostavljeni. Bralci nematematičnih besedil po navadi skušajo bogato vsebino 

besedil skrčiti, omejiti na ključne elemente, medtem ko pri matematičnih tekstih ni 

tako. Bralci matematičnih besedil se trudijo pomen besedila razširiti. V obeh 

primerih so bralci aktivno vključeni v branje in stremijo k istemu cilju – 

razumevanju, s to razliko, da pri ne matematičnih besedilih dopuščamo dvoumnost, 

medtem ko pri matematičnih to na vse načine poskušamo razrešiti (Fuentes, 1998, 

po Lokar, 2016).  

- Nelinearnost. Matematičnih besedil ne moremo vedno brati z leve proti desni in od 

zgoraj navzdol, ampak se na posamezne dele besedila vračamo. Na primer, zapisan 

vrstni red operacij pri matematiki ni nujno enak vrstnemu redu, v kakršnem morajo 

biti operacije izvedene (Meyer, 2014, po Lokar, 2016). 

- Razgibanost. Matematična besedila so zelo razgibana saj vsebujejo kombinacijo 

besed, simbolov, tabel in grafov. To pripomore k temu, da imajo učenci z branjem 

matematičnih tekstov težave. Različne predstavitve matematičnih konceptov 

omogočajo učencem boljše razumevanje prebranega. Zato je pomembno, da učenci 

usvojijo spretnost prevajanja besed v simbolne zapise in obratno (Fuentes, 1998, po 

Lokar, 2016). 

- Matematično besedišče. Matematična vsebina je pogosto najtežja za branje in to 

lahko v veliki meri pripišemo matematičnem besedišču (Meyer, 2014, po Lokar, 

2016). Le-tega tvorijo specifični matematični izrazi, besede iz vsakdanje rabe, 

znane besede z novim in drugačnim pomenom (racionalen, realen), besede z inačico 

v obliki simbola (»+« pomeni vsoto, povečanje, pozitivnost, dodajanje …) (Fuentes, 

1998, po Lokar, 2016). 
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- Specifičen pomen besed. Matematična besedila vključujejo strokovne, pol-

strokovne, splošne ter simbolne izraze. Vsako področje v matematičnem učnem 

načrtu vsebuje svoje specializirano besedišče in pomembno je, da učence 

seznanimo s strokovnim matematičnim jezikom in tako kot učitelji lažje razumemo 

kognitivne zahteve, ki jih matematični kontekst zahteva od učečih (Meyer, 2014, 

po Lokar, 2016). 

Vse specifične lastnosti matematičnih tekstov veljajo tudi za geometrijske dokaze, ki so 

ena izmed oblik matematičnih tekstov. Geometrijski dokazi so matematična besedila, ki 

vključujejo tako simbolni kot naravni jezik. Poleg besedila pogosto vsebujejo skice, grafe 

in tabele. Vsak dokaz je del nekega matematičnega področja, ki se ponaša s svojim 

specifičnim besediščem. Elemente geometrijskih dokazov predstavljajo stavki, ki vsebujejo 

izreke, trditve, predpostavke in sklepe. Sama struktura dokaza je sicer linearna, saj si 

predpostavke, trditve in sklepi sledijo v linearnem sosledju, glede na to, katera dejstva so 

nam znana in na podlagi katerih izpeljujemo nadaljnje sklepe. Vendar se moramo za 

razumevanje takšnih besedil vedno znova vračati na določene dele dokaza in dejstva, ki so 

na tisti točki izpostavljena. 

 

2.5.  BRALNO RAZUMEVANJE GEOMETRIJSKIH DOKAZOV 
 

Razumevanje geometrijskih dokazov je cikličen proces, kjer iz poznanih dejstev in z 

različnimi načini sklepanja (inferenčni načini) pridemo do nove informacije, ki jo nato 

sprejmemo kot poznano dejstvo (Lin in Yang, 2007b). Proces razumevanja geometrijskih 

dokazov zato ilustriramo z diagramom (Slika 7). 

 

 

 

 

 

 

Bralci razumejo tekst skozi integracijo nove informacije v predznanje, zato je ciklični 

proces razumevanja predstavljen z obstoječim znanjem, inferenčnim načinom in novo 

informacijo. Na mentalno reprezentacijo, ki jo ustvari posameznik med branjem teksta, 

gledamo kot na del začetne informacije, ki je lahko iterativno spremenjena v novo znanje 

(Lin in Yang, 2007b). 

Pri opisani reprezentaciji sta posebej pomembna dva elementa: inferenčni načini in status 

informacije. Yang in Lin (2007b) sta ugotovila, da se prejšnje raziskave osredotočajo na tri 

inferenčne načine: dedukcijo, indukcijo in abdukcijo.  

Dedukcija je logični ideal, v katerem so premise nujno resnične, sklep pa nujno sledi iz 

premis. 

Enostaven primer dedukcije: Če je x = 4 in če je y = 1, potem je 2x + y = 9. 

OBSTOJEČE 

ZNANJE 
NOVA 

INFORMACIJA 

INFERENČNI NAČIN 

SELEKCIJA, MEMORIZACIJA 

Slika 7: Ciklični proces spreminjanja nove informacije. 
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Indukcija je znanstvena metoda, kjer so razlogi za sprejetje nekega sklepa opazovanje in 

domneva, da se bodo stvari in pojavi v prihodnosti obnašali tako, kot so se do sedaj. Sem 

sodijo sklepanja (Šuster, 1998):  

• iz opaženega (znanega) na tisto, česar do sedaj še nismo opazili (neznano);  

• iz značilnosti končnega, preverjenega vzorca neke množice na značilnost celotne 

množice (ki je morda v načelu nikdar ne moremo preveriti);  

• iz značilnosti tipičnega primera neke skupine na značilnost vseh primerov dane 

skupine;  

• iz značilnosti naključno izbranega vzorca neke skupine na značilnost celotne 

skupine;  

• iz lastnosti večine primerov neke skupine na lastnost posameznega, poljubno 

izbranega pripadnika te skupine. 

Abdukcija sodi med induktivna sklepanja in pomeni sklepanje iz opaženih pojavov ali 

dejstev na najboljše pojasnilo za opažena dejstva ali pojave. Kot splošno pojasnilo lahko 

uporabimo enostaven primer: »Če iz A sledi B, in je B resničen, potem je A resničen.«  

Induktivne in deduktivne sklepe ločimo po tem, da so slednji veljavni, induktivni pa ne. 

Nek sklep je za nas veljaven, kadar je resnica premis logično nezdružljiva z neresnico 

sklepa. V induktivnem sklepu je nasprotno vedno mogoče, da so premise resnične, sklep 

pa napačen (Šuster, 1998). Ho (1994, po Lin in Yang, 2007b) trdi, da je vloga abdukcije, 

da raziskuje podatke, poišče vzorec in predlaga prepričljivo hipotezo, medtem ko je vloga 

dedukcije testiranje hipoteze, ki temelji na prepričljivih sklepih. Vloga indukcije pa je, da 

utemelji kvantitativne podatke po empiričnih zakonih. 

Analiza statusa informacije predstavlja določanje operativnega statusa trditve v dokazu – 

ali gre za definicijo, izrek ali hipotezo. 

Definicija opredeli ali razloži, kaj določen izraz pomeni. Na primer: središče daljice je 

točka, ki razdeli daljico na dva skladna dela. Vse definicije lahko zapišemo v obliki »Če … 

potem velja«, ki velja v dveh smereh. Prva smer za naš primer se glasi: »Če je točka središče 

daljice, potem razdeli to daljico na dva skladna dela.«, druga smer pa narekuje: »Če točka 

razdeli daljico na dva enaka dela, potem je to središče te daljice.« (Ryan, 2016). 

Izrek je stavek, ki predstavlja geometrijsko resnico, kot je na primer: »Vsi pravi koti so 

skladni.« ali »Vsi polmeri kroga so skladni.«. Za izreke je značilno, da jih dokazujemo in 

morajo nujno temeljiti na aksiomih in/ali že dokazanih izrekih (Ryan, 2016).  

Na primer: Dano je, da sta ∠𝐴 in ∠𝐵 prava kota. Dokazati moramo, da sta skladna: ∠𝐴 ≅
 ∠𝐵.  

Opažanje Utemeljitev 

1. ∠𝐴 je pravi kot. 

∠𝐵 je pravi kot. 
Dano.  

2.  ∠𝐴 ≅  ∠𝐵 

Če sta dva kota oba prava kota, potem sta 

skladna po izreku, da so vsi pravi koti 

med seboj skladni. 

 

S pomočjo zapisa dokaza v obliki dveh stolpcev in izreka »Vsi pravi koti so skladni.«, 

zapisanega v  »Če … potem« obliki, smo prišli do končne potrditve veljavnosti začetne 

trditve. Pri izrekih moramo biti pozorni na to, da v splošnem niso dvosmerni, kot to velja 
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za definicije. Na primer, če bi zgornji izrek zapisali iz nasprotne smeri: »Če sta dva kota 

skladna, potem sta prava kota.« bi dobili napačen zaključek. Tudi če je izrek »dvosmeren« 

bomo našli vsako smer zapisano kot svoj izrek (Ryan, 2016). 

Hipoteza je del pogojnega stavka po »Če« in pred »potem«. V pogojnem stavku »Če sta 

dva kota oba prava kota, potem sta skladna.« je hipoteza prvi del stavka – »oba kota sta 

prava kota« (Ryan, 2016). 

Za uspešno analizo statusa informacije moramo poznati relacije med elementi argumenta: 

predpostavkami, pogoji, lastnostmi in zaključki.  

V matematičnem dokazu je pomen argumenta ali trditve določen z njegovo logično 

vrednostjo in povezavo med logično in epistemološko vrednostjo. Pri tem na logično 

vrednost gledamo kot na »validacijo tistega, kar posameznik že pozna«, na epistemološko 

pa kot na »kaj posameznik ve«. 

Na primer, učenci vedo, da sta kota ob osnovnici v enakokrakem trikotniku skladna 

(epistemološka vrednost), ampak ne čutijo potrebe, da bi to dokazali (logična vrednost). 

Ravno razmišljanje o različnih vrednostih informacije je pomemben faktor v razlikovanju 

dokaza z argumentacijo ali razlago (Lin in Yang, 2007b). 

 

2.6.  LIN–YANGOV HIPOTETIČNI MODEL BRALNEGA 

RAZUMEVANJA 
 

Trije nivoji organizacije korakov dokaza so: teoretično povezati korak, več korakov in vse 

korake v dokazu. Količina predelanih informacij raste z odvijanjem zaporedja treh nivojev. 

Pred organizacijo korakov dokaza mora posameznik razumeti izraze oziroma znake. Ko 

povezuje korak ali več le-teh, je osredotočen na logični status trditev. Pri gledanju vseh 

korakov dokaza kot celote, npr. pri uporabi ali kreativni razširitvi, mora biti pozoren tako 

na logično kot teoretično epistemološko vrednost trditev (Lin in Yang, 2007b). 

Iz teh razlogov, je hipotetični model bralnega razumevanja zgrajen iz naslednjih štirih 

nivojev (Lin in Yang, 2007b):  

• Razumevanje površja (epistemološka vrednost) 

• Razumevanje prepoznanih elementov (mikro nivo, logična vrednost) 

• Razumevanje povezovanja elementov (lokalni nivo, logična vrednost) 

• Doseganje enkapsulacije (globalni nivo, logična in epistemološka vrednost) 

Značilnost prvega nivoja, razumevanja površja, je epistemološko razumevanje brez 

analiziranja elementov argumenta v dokazu. Informacije o izreku in njegovemu dokazu so 

kategorizirane kot konceptualno oziroma proceduralno znanje, ki specifično določa pomen 

matematičnih izrazov, simbolov, slik ali izračunov geometrijskih meritev.  

Vidimo lahko, da je mogoče potegniti vzporednice med značilnostmi prvega nivoja 

bralnega razumevanja po Yangu in Linu ter med ravnmi prebranega po Pečjakovi (1995), 

ki opredeli kot prvo raven razumevanje besed oziroma raven besednega razumevanja.  

Značilnost drugega nivoja, razumevanje prepoznanih elementov, je prepoznavanje 

predpostavk, sklepov ali lastnosti, ki so lahko implicitno uporabljeni v dokazu.  
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Značilnost tretjega nivoja, razumevanje povezovanja elementov, je logično povezovanje 

predpostavk, lastnosti in sklepov v dokazu.  

Tudi na tem mestu lahko potegnemo vzporednice med lastnostmi drugega in tretjega nivoja 

bralnega razumevanja po Yangu in Linu z drugo ravnjo razumevanja po Pečjakovi (1995) 

- interpretativnim razumevanjem. 

Značilnost četrtega nivoja, doseganje enkapsulacije, je ponotranjenje izreka in njegovega 

dokaza kot celote, kjer je posameznik sposoben uporabiti predpostavko in dokaz ter 

razločiti med različnimi predpostavkami in podobnimi dokazi.  

Četrti nivo bralnega razumevanja geometrijskih dokazov po Yangu in Linu je konsistenten 

s tretjo ravnjo razumevanja – kritično in ustvarjalno branje po Pečjakovi (1995). 

Po drugi strani so ti nivoji površinsko konsistentni z vizualnimi, deskriptivnimi, 

relacijskimi, deduktivnimi nivoji geometrijskega mišljenja po Van Hielu. Vendar 

značilnosti Van Hielove teorije mišljenja niso neločljivo povezane z nivoji modela bralnega 

razumevanja geometrijskih dokazov. Namreč, ni predvideno, da mora posameznik 

obvladati prvi nivo modela, da lahko pride do drugega (Lin in Yang, 2007b).  

Tabela 2: Nivoji bralnega razumevanja geometrijskih dokazov po Linu in Yangu. 

POVRŠJE 

 

 

PREPOZNAVANJE 

ELEMENTOV 

 

POVEZOVANJE 

ELEMENTOV 

 

 

 

 

ENKAPSULACIJA 
 

 

Velja izpostaviti tudi konceptualizacijo ravni bralnega razumevanja po Gagneju (1993, po 

Lin in Yang, 2007b) in Mayerju (1987, po Lin in Yang, 2007b). Navedeta tri različne 

stopnje bralnega razumevanja med organizacijo vsebin : 

- dobesedno in semantično razumevanje, 

- inferenčno razumevanje, 

- spremljanje razumevanja. 

KONCEPTUALNO 

ZNANJE 

PROCEDURALNO 

ZNANJE 

PREDPOSTAVKA SKLEP LASTNOST 

PREDPOSTAVKA SKLEP 

LASTNOST 

  PREDPOSTAVKE  
 

ZAKLJUČKI 
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Pri branju matematičnega dokaza je dekodiranje simbolov in matematičnega jezika s 

povezovanjem bralčevega predznanja nujno potrebno in ustreza dobesednemu in 

semantičnemu razumevanju v literaturi jezika (Lin in Yang, 2007b). 

 

2.7.  OSNOVNI VIDIKI BRALNEGA RAZUMEVANJA 

GEOMETRIJSKIH DOKAZOV 
 

Raziskave o validaciji (potrjevanju pravilnosti) dokazov so tesno povezane z raziskavami 

o bralnem razumevanju dokazov, vendar med njimi obstajajo pomembne razlike. Selden in 

Selden (2003, po Lin in Yang, 2007b) sta uporabila izraz validacija za opis procesa, v 

katerem posameznik določi, ali je izrek pravilen in ga dejansko dokaže. Podobno, bralno 

razumevanje dokazov pomeni razumevanje dokazov od njegovih osnovnih elementov, 

znanja, kako dokaz deluje in zakaj je pravilen, z namenom ugotavljanja, kaj dokaz lahko 

dokaže. Proces branja dokazov in posledično razumevanje sta zahtevna za opazovanje, saj 

ni vse razumevanje zavedno, nekaj razumevanja sega na podzavestni nivo.  

Na osnovi več virov sta Lin in Yang (2007b) identificirala naslednje osnovne vidike 

bralnega razumevanja geometrijskih dokazov:  

#1. Poznavanje pomena argumentov, simbolov ali slik v dokazu 

#2. Identifikacija trditev dokaza kot definicij, predpostavk, uporabljenih lastnosti 

ali sklepov 

#3. Preverjanje vsakega koraka dokaza glede na deduktivna pravila 

#4. Identifikacija trditev postavljenega problema kot pogojev ali že potrjenih 

zaključkov v dokazu 

#5. Iskanje kritičnih idej v dokazu 

#6. Presojanje veljavnosti dokaza 

#7. Presojanje resničnosti dokaza 

#8. Presojanje generalizacije dokaza 

#9. Iskanje razlik med dokazom in pričakovanim dokazom  

#10. Ponovni pregled dokaza 

#11. Podajanje prepričljive razlage za nekatere trditve 

 

Osnovnim vidikom sta dodala šest dodatnih vidikov razumevanja geometrijskih dokazov 

(Lin in Yang, 2007b):  

#12. Povezovanje relevantnih izrekov ali dokazov za razširitev 

#13. Izboljšanje metode v dokazu 

#14. Ocenjevanje vrednosti dokaza 

#15. Spoštovanje lepote matematičnih dokazov  

#16. Uporaba dokaza 

#17. Iskanje glavnega izreka in nekaterih lem dokaza 
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Na koncu sta k osnovnim konceptom bralnega razumevanja dodala še dva didaktična vidika 

(Lin in Yang, 2007b):  

#18. Prepoznavanje metode dokaza 

#19. Podajanje skice dokaza 

 

19 osnovnih vidikov bralnega razumevanja geometrijskih dokazov sta končno 

kategorizirala v šest splošnih vidikov: 

- Osnovno znanje: razumevanje matematičnih izrazov, slik, simbolov. 

- Logični status: prepoznavanje statusa argumenta (predpostavka, sklep, lastnost). 

- Povzemanje oziroma sumarizacija: razumevanje danega, zahtevanega ali kritične 

ideje dokaza. 

- Generalizacija: prepoznavanje točnosti dokaza ali tistega, kar dokaz pokaže. 

- Uporaba oziroma razširitev: zmožnost uporabe dokaza v drugih situacijah. 

- Evalvacija: subjektivna presoja prepletena z osebno vrednostjo. 

Tako je splošni vidik, ki vključuje vidika #1 in #18 označen kot osnovno znanje. Lahko bi 

se vprašali, zakaj #18 sodi zraven. Razlog je v tem, da je oblika specifične metode 

dokazovanja – protislovje ali indukcija, videna kot proceduralno znanje in učenci 

enostavno prepoznajo metodo dokazovanja v dokazu, četudi imajo težave pri sami uporabi 

teh metod za dokazovanje matematičnih trditev (Lin in Yang, 2007b). 

Inferenčno razumevanje zajema sumarizacijo in elaboracijo. Sumarizacijo v matematičnem 

dokazu nakazujejo vidiki #5, #11, #17, #19. Dodatno je uporaba oziroma razširitev 

pomembna za matematike za tvorjenje novega znanja z branjem dokazov. V tem splošnem 

vidiku so vidiki #9, #10, #12, #13, #16 povezani z elaboracijo (Lin in Yang, 2007b).  

#14 in #15 so označeni kot evalvacija in predstavljajo spremljanje razumevanja (Lin in 

Yang, 2007b).  

Nekatere vsebine ostanejo, zato se vrnimo k specifičnemu bistvu dokaza. Ena od ovir pri 

razumevanju dokaza kot koncepta je večdimenzionalnost pomena argumentov, ki vključuje 

vsebino, epistemološko vrednost in logično vrednost. Povezovanje elementov v logične 

verige je odvisno od logičnega statusa elementov, ki vsebuje vidike #2, #3 in #4 (Lin in 

Yang, 2007b).  

Po razumevanju vsebine in logičnega pomena argumentov ter integracije vseh argumentov 

v dokaz matematiki razmislijo, kaj je res dokazano z dokazom, kar pa pomeni 

generalizacijo. Ta vidik vključuje vidike #6, #7 in #8 (Lin in Yang, 2007b).  

Tako pridemo do zgoraj opisanih šestih splošnih vidikov bralnega razumevanja 

geometrijskih dokazov.  

Razvidna je povezava med vidiki bralnega razumevanja geometrijskih dokazov in 

Bloomovo taksonomijo kognitivnih procesov. Bloom je identificiral šest kategorij znotraj 

spoznavne domene, od enostavnega priklica (znanje) ali razlage (razumevanje) skozi 

naraščajoče, bolj kompleksne in abstraktne mentalne nivoje (aplikacija in analiza) do višjih 

nivojev, klasificiranih kot sinteza in evalvacija (Lin in Yang, 2007b).  

Po Linu in Yangu (2007b) ni nujno, da vidiki sledijo drug drugemu (kar velja za Bloomovo 

taksonomijo spoznanja). Opisana povezava nakazuje, da šest vidikov bralnega 

razumevanja geometrijskih dokazov sovpada s kognicijo. 
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Ravno tako lahko najdemo vzporednice med opisanimi vidiki bralnega razumevanja 

geometrijskih dokazov in kvalitativnim pristopom pri določanju dimenzij razumevanja, ki 

so ga ubrali Herber, Guszak, Barret, Dechant in Smith (razdelek 2.3, stran 20). Osnovno 

znanje tako sovpada z lastnostmi besednega razumevanja, logični status z dimenzijo 

reorganizacije, povzemanje z dimenzijo interpretativnega razumevanja, generalizacija z 

dimenzijo razumevanja s sklepanjem in uporaba z dimenzijo uporabnega, kritičnega in 

ustvarjalnega razumevanja.  

 

2.8.  STRUKTURNE RELACIJE MED VIDIKI BRALNEGA 

RAZUMEVANJA GEOMETRIJSKIH DOKAZOV 
 

V nadaljevanju bomo iskali povezavo med nivoji Yang in Linovega modela bralnega 

razumevanja geometrijskih dokazov in šestimi splošnimi vidiki bralnega razumevanje le-

teh.  

Prvi vidik, osnovno znanje, zavzema mesto med prvim in drugim nivojem bralnega 

razumevanja, kar nakazuje, da učenec razvije svoje bralno razumevanje geometrijskih 

dokazov s tem, ko osvoji pomembno znanje v dokazu. Omeniti velja, da bi učenci lahko 

potrjevali dokaz že samo s poznavanjem dejstev, ki jih imajo zadana, ne pa z razumevanjem 

logičnega pomena vsakega izmed korakov v dokazu.  

Povezovanje elementov v logične verige je odvisno od logičnega statusa argumentov bolj 

kot od same vsebine argumentov. Ker logični status vključuje razlikovanje med danimi, 

zahtevanimi ali pomembnimi lastnostmi, ta vidik vodi k tretjemu nivoju bralnega 

razumevanja – razumevanje povezovanja elementov. Po drugi strani pa povzemanje, ki se 

ukvarja z iskanjem bistva in kritičnih idej dokaza, ravno tako vodi k tretjemu nivoju 

bralnega razumevanja. Teoretično bi učenci morali vedeti, kako določiti status trditve in 

potem integrirati nekaj trditev v koherenten argument ali strukturo za iskanje kritične ideje 

dokaza ali koncepta. Kljub temu pa velja izpostaviti, da lahko učenci najdejo kritične ideje 

dokaza s predznanjem in ignorirajo določanje statusa posamezne trditve v dokazu.  

Razumevanju vsebine in logičnega pomena argumentov in integracije vseh argumentov v 

dokaz, sledi (vsaj pri matematikih) generalizacija in aplikacija. To vodi h kreiranju novega 

znanja. Tako sta ta dva vidika uvrščena med tretji in četrti nivo.  

Zadnji, četrti nivo, vidimo kot razvijajočo se situacijo, brez konca.  

Če povzamemo, osnovno znanje je s tem umeščeno med nivo razumevanja površja in nivo 

razumevanja prepoznanih elementov. Logični status in povzemanje sta umeščena med nivo 

razumevanja prepoznanih elementov in nivo razumevanja povezovanja elementov. 

Generalizacija in aplikacija pa sta umeščeni med nivo razumevanja povezovanja elementov 

in nivo doseganja enkapsulacije.   
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Slika 8: Strukturne relacije med vidiki in nivoji Lin in Yangovega modela bralnega razumevanja. 

 

Predznanje pove, kaj nekdo že ve o določeni tematiki, kot so dejstva, ideja, objekt in 

posredniki. Različne raziskave so pokazale, da obstaja velik vpliv predznanja na 

razumevanje prebranega (Pečjak, 1996; Lin in Yang, 2007a). Tisti, ki slabo razumejo, 

imajo manj možnosti za ustvarjanje kontekstualno ustreznih primerov, manj so sposobni 

uporabljati leksikovne znake in manj sposobni prepoznati, kaj lahko iz teksta zaključimo 

(Lin in Yang, 2007a).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Dokazovanje je v šolah precej zanemarjeno in pri učencih nepriljubljeno. Ključni vzrok za 

to je nerazumevanje pomena dokaza in ne-videnje potrebe po le-tem (Hanna, 2000). 

Matematično razumevanje zajema razumevanje lingvističnega in konceptualnega pomena 

dokaza. Ker so dokazi matematični teksti, bralno razumevanje dokaza pomembno nakazuje 

na samo razumevanje le-tega. Poleg tega je učenje branja naloga vsakega predmetnega 

področja v šolstvu. Bistvenega pomena pri matematičnem dokazovanju je, da prepoznamo 

namen primera, razločimo med predpostavkami in zaključki, izluščimo implicitne hipoteze 

ali lastnosti in posplošimo ter povezujemo ideje in lastnosti. Ker učenci, začetniki v 

dokazovanju, največkrat berejo že izdelane dokaze v obliki odstavkov in redko kdaj 

sodelujejo pri samostojni izdelavi le-teh in ker je bralno razumevanje geometrijskih 

dokazov v učnih načrtih in pri pouku večkrat spregledano, smo se odločili izdelati 

instrument, ki bo meril bralno razumevanje različnih vrst zapisov geometrijskih dokazov. 

Ne samo, da bomo poskusili raziskati učenčevo bralno razumevanje dokazov, ampak bodo 

nivoji modela bralnega razumevanja geometrijskih dokazov razkrili, kako učenci razumejo 

dokaze. S pomočjo različnih vrst zapisov dokazov bomo poskusili tudi ugotoviti, katera 

reprezentacija dokaza učencem pri bralnem razumevanju dokaza in samem razumevanju 

dokaza najbolj pomaga. Konkretneje se bomo osredotočili na razlike med odstavčnim 

zapisom dokaza, dokazom s pomočjo diagrama poteka in dvostolpčnim dokazom.  

 

2. CILJI RAZISKAVE 
 

Kot že omenjeno, bomo poskušali v magistrskem delu ugotoviti, ali bi branje drugačnih 

zapisov geometrijskih dokazov izboljšalo uspešnost učencev (v nadaljevanju dijakov) tako 

pri razumevanju postopka dokazovanja in samega dokaza kot pri samostojni izdelavi le-

teh. Preverjali bomo torej tri različne vrste zapisa dokaza in nivo bralnega razumevanja, ki 

ga dijaki med branjem dosežejo. Dodatno bomo skušali ugotoviti, ali je predznanje tisti 

dejavnik, ki pomembno vpliva na uspešnost dijakov pri branju geometrijskih dokazov. 

Vrste zapisov dokazov, ki bodo podrobneje obravnavani, so:  

• Odstavčni dokaz – gre za vrsto zapisa dokaza, ki predstavlja najbolj formalno 

obliko zapisa dokaza. Tudi v srednješolskih programih je ta oblika dokaza najbolj 

zastopana in so dijaki navajeni dela z njo. 

• Dvostolpčni dokaz – gre za vrsto zapisa dokaza v obliki dveh stolpcev, ki v šolah 

po navadi ni prisotna in se dijaki z njo po navadi ne srečajo.  

• Dokaz s pomočjo diagrama poteka – posebna vrsta zapisa dokaza v obliki 

diagrama poteka, ki v šolah po navadi ni prisotna in se dijaki tudi z njo ne srečajo.  
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Nivoji bralnega razumevanja se tesno prepletajo z vidiki miselnih procesov, ki smo jih 

opisali v teoretičnem delu magistrskega dela. S pomočjo različnih vidikov (glej razdelek 

2.7) bomo skušali ugotoviti dosežen nivo bralnega razumevanja dijakov:  

• Nivo razumevanja površja -  najnižji nivo. V to skupino bodo spadali dijaki, ki 

bodo pokazali doseganje vidika osnovnega znanja.  

• Nivo razumevanja prepoznanih elementov – je drugi nivo. V to skupino bodo 

spadali dijaki, ki bodo pokazali doseganje vidika logičnega statusa in povzemanja.  

• Nivo razumevanja povezovanja elementov – je tretji nivo. V to skupino bodo 

spadali dijaki, ki bodo pokazali doseganje vidika generalizacije in uporabe. 

• Nivo doseganja enkapsulacije – je četrti nivo, katerega doseganje ne bomo 

preverjali, videli pa bomo, kateri dijaki se četrtemu nivoju najbolj približajo.   

Poudariti velja, da nivoji modela bralnega razumevanja po Yangu in Linu niso hierarhični. 

Prehajanje med nivoji ne nujno sledi njihovemu vrstnemu redu v Yang in Linovem modelu. 

Dijaki lahko denimo uspešno razumejo dokaz in ga uporabijo v novih situacijah (nivo 

razumevanja povezovanja elementov) s pomočjo predznanja ter ignorirajo določanje 

statusa posameznih trditev v dokazu (nivo razumevanja prepoznanih elementov). 

Glavno vodilo skozi analizo rezultatov raziskovalnega dela nam bodo naslednji 

raziskovalni vprašanji: 

RV1. Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženem nivoju bralnega 

razumevanja geometrijskih dokazov med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, 

dokaz s pomočjo diagrama poteka in tistimi, ki so brali odstavčni dokaz? 

RV2. Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v bralnem razumevanju 

geometrijskih dokazov med dijaki glede na nivo njihovega predznanja in glede na 

različne načine zapisa dokaza? 

 

3. METODOLOGIJA 
 

3.1.  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V pilotski raziskavi smo za teoretični del magistrskega dela in preučevanje trenutnega 

stanja na področju bralnega razumevanja geometrijskih dokazov uporabili metodo študija 

obstoječe literature iz virov. Za empirični del magistrske naloge in ugotavljanje 

povezanosti med bralnim razumevanjem, predznanjem in različnimi vrstami zapisov 

geometrijskih dokazov smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo. Povezanost 

med bralnim razumevanjem in različnimi zapisi geometrijskega dokaza smo ugotavljali s 

pomočjo preizkusov znanja. Ti temeljijo na modelu bralnega razumevanja geometrijskih 

dokazov, ki sta ga uvedla Yang in Lin (opisan v poglavju 2.8). Vprašanja preizkusa merijo 

doseganje petih vidikov bralnega razumevanja: osnovno znanje, logični status argumentov 

dokaza, povzemanje, generalizacija in uporaba (opisani v poglavju 2.9) in s tem nakazujejo 

dosežen nivo bralnega razumevanja geometrijskih dokazov. Predznanje dijakov bomo 

razbrali iz preizkusa znanja in tudi na osnovi ocene dijakov pri matematiki. Preizkuse 

znanja bomo analizirali kvantitativno in kvalitativno.    
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3.2.  VZOREC 
 

Raziskava temelji na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu. 

Vzorec predstavljajo dijaki, ki so v šolskem letu 2015/2016 obiskovali 2. letnik 

srednješolskega programa gimnazije v Ljubljani. Udeležen je en razred deklet in dečkov, 

skupaj 30 dijakov. Pomembno pri izbiri dijakov je bilo dejstvo, da so dijaki, ki so bili 

vključeni v raziskavo, pri pouku matematike v 2. letniku poslušali geometrijske vsebine.  

 

3.2.1. Struktura vzorca glede na šolsko oceno iz matematike 

 

V nadaljevanju je vzorec predstavljen glede na šolsko oceno, ki jo dijaki dosegajo pri 

matematiki. 

 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na oceno pri matematiki. 

USPEH f f % F % 

Zadosten 5 16,7 16,7 

Dober 10 33,3 50,0 

Prav dober 4 13,3 63,3 

Odličen 11 36,7 100 

Skupaj 30 100  

 

 

 
Diagram 1: Tortni diagram odstotne strukture vzorca glede na oceno. 

 

Največji delež dijakov, ki so sodelovali v raziskavi, 11 oz. 37%, dosega pri matematiki 

odličen uspeh. Sledijo jim dijaki z dobrim učnim uspehom - 10 dijakov oziroma 33%. Pet 

dijakov oziroma 17% pri matematiki dosega zadosten učni uspeh, najmanj pa je dijakov (4 

oziroma 13%), ki dosegajo prav dober učni uspeh.  

 

17%

33%

13%

37%

STRUKTURA VZORCA GLEDE NA OCENO PRI MATEMATIKI

Zadosten Dober Prav dober Odličen
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3.2.2. Struktura vzorca glede na oceno in prebrano vrsto zapisa dokaza  

 

Ker je v razredu ravno 30 dijakov, je tretjina le-teh dobila v branje po eno izmed vrst zapisa 

dokaza. 10 dijakov je bralo dokaz v obliki odstavka, 10 jih  je bralo dvostolpčni dokaz in 

10 dijakov je bralo dokaz s pomočjo diagrama poteka.  

Tabela 4: Struktura vzorca glede na vrsto zapisa dokaza in oceno pri matematiki. 

 
Uspeh 

Zadosten Dober Prav dober Odličen Skupaj 

Zapis f f % f f % f f % f f % f f % 

Diagram poteka 1 10 % 5 50 % 1 10 % 3 30 % 10 100 % 

Dvostolpčni zapis 0 0 % 3 30 % 2 20 % 5 50 % 10 100 % 

Odstavčni zapis 3 30 % 2 20 % 1 10 % 4 40 % 10 100 % 

 

 

Diagram 2: Stolpični diagram, ki prikazuje strukturo vzorca glede na vrsto zapisa branega dokaza in splošni 

učni uspeh pri matematiki. 

Zapis s pomočjo diagrama poteka je bralo največ dobrih dijakov (5 oz. 50%), sledili so jim 

odlični dijaki (3 oz. 30%). Po en dijak (10%) pa je sodeloval z zadostnim in prav dobrim 

uspehom.  

Dvostolpčni zapis je bralo največ odličnih dijakov (5 oz. 50%), tem so sledili dijaki z 

dobrim učnim uspehom (3 oz. 30%), dva dijaka sta predstavljala prav dober učni uspeh, 

zadostnih dijakov pri branju te vrste zapisa dokaza ni bilo.  

Odstavčni zapis je bralo največ odličnih dijakov (4 oz. 40%), tem so sledili dijaki z 

zadostnim uspehom (3 oz. 30%). Dva dijaka sta sodelovala z dobrim uspehom (20%) in 

eden dijak s prav dobrim uspehom (10%). 

 

Tabela 5: Osnovne statistične mere vzorca glede na oceno pri matematiki. 

 N Povprečje 
Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Ocena 30 3,70 1,149 2 5 

0

1

2

3

4

5

diagram dvostolpčni odstavčni

Struktura dijakov glede na oceno in vrsto 
zapisa

Uspeh zadosten Uspeh dober Uspeh prav dober Uspeh odličen
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Povprečna ocena dijakov je 3,7, kar nakazuje na razred, ki je pri matematiki dokaj uspešen. 

Tudi dejstvo, da je najnižja ocena v razredu 2, nakazuje dobro sposobnost dijakov.  

Kolmogorov-Smirnov test je za analizo razporejenosti dijakov glede na oceno pokazal, da 

podatki o uspehu niso porazdeljeni normalno (α ≅ 0,00).  
 

3.3.  TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Zbiranje podatkov je potekalo s kvantitativno tehniko, kjer smo kot instrument uporabili 

preizkus znanja. Uporabili smo tri inačice vsebinsko enakega preizkusa znanja, ki smo jih 

v maju 2016 pripravili na podlagi modela bralnega razumevanja, ki sta ga razvila Yang in 

Lin (2007).  

Preizkus je sestavljen iz dveh delov, od katerih je prvi skupen, drugi pa je odvisen od 

posamezne vrste zapisa dokaza:  

- Prvi, skupni del preizkusa (3 vprašanja) v analizi služi ugotavljanju primerljivosti 

med skupinami v doseženem nivoju predznanja osnovnih geometrijskih vsebin.  

- Drugi del, vezan na eno izmed vrst zapisa dokaza (11 vprašanj), v analizi služi 

ugotavljanju doseženega nivoja bralnega razumevanja geometrijskega dokaza.  

Vsaka izmed treh inačic preizkusa torej temelji na različnem zapisu dokaza iste trditve 

(odstavčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama poteka ter dvostolpčni dokaz). Vsi preizkusi 

preverjajo enaka znanja.  

Preizkuse smo pripravili tako, da so konsistentni z ugotovitvami in dobrimi praksami, ki 

smo jih odkrili v pregledu literature s področja dokazovanja ter bralnega razumevanja. 

Nekaj pozornosti smo posvetili bralni motivaciji, saj smo za dijake pripravili besedilo 

oziroma dokaz, ki je nekoliko bolj zahteven in bi tako lahko za dijake predstavljal izziv. S 

tem, ko smo dijake obvestili, da bomo preverjali, katera izmed vrst zapisov dokazov 

pripomore k najboljšemu razumevanju dokazov, smo poskrbeli za možnost razvoja 

tekmovalnosti in prikaz kompetentnosti pri dijakih, ki ravno tako pozitivno vpliva na 

motivacijo za branje. Z zanimivim primerom smo pri dijakih poskusili zbuditi radovednost 

in pokazati pomembnost, saj gre za tematiko, ki so jo obravnavali pri pouku v času poteka 

raziskave. Ker smo dijake obvestili, da bodo s svojim prispevkov v raziskavi vplivali na 

sam razvoj didaktike matematike, smo zbudili sam socialni vidik branja, kjer dijaki berejo 

iz socialnosti in ustrežljivosti.  

Preizkus vsebuje 14 vprašanj, sestavljenih na podlagi petih vidikov bralnega razumevanja 

matematičnih dokazov. Prva tri vprašanja merijo osnovno znanje dijakov, naslednja štiri 

merijo prepoznavanje logičnega statusa argumentov v podanem dokazu. Naslednja tri 

vprašanja merijo zmožnost povzemanja informacij, za tem s tremi vprašanji merimo 

zmožnost generalizacije in z zadnjim vprašanjem merimo zmožnost uporabe znanja v 

različnih situacijah. Vprašanja so v veliki večini odprtega tipa, le v nekaj primerih je 

vprašanje zaprtega tipa in se dijak lahko odloča med dvema možnostma (izrazi strinjanje 

oz. nestrinjanje). Takšna vprašanja so podprta z vprašanjem odprtega tipa (utemeljitev 

izbire). Vprašanja so razporejena po zahtevnosti in stopnjah preverjanja miselnih procesov. 

Torej, od vprašanj, ki preverjajo zmožnost priklica znanja, do vprašanj, ki preverjajo 

uporabo le-tega. Poleg tega vrstni red vprašanj sledi vsebini oziroma logični dedukciji 

dokaza.   
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Slika 9: Skica, ki je bila uporabljena 

kot del preizkusa znanja v raziskavi. 

 

Z vidika motivacije oziroma razumevanja potrebe po dokazu s strani dijakov smo na 

preizkusu poskrbeli za vključitev vprašanj, ki spodbujajo nastanek kognitivnega konflikta 

in negotovosti pri dijakih (»Ali je podani dokaz veljaven?«). Potrebo po gotovosti, ki se 

kaže kot pomembna pri zbujanju potrebe po dokazih pri učencih, smo zadovoljili s 

popolnoma pravilnim dokazom in vprašanjem, ki od učencev zahteva potrditev oziroma 

zavrnitev veljavnosti podanega dokaza na dveh novih situacijah. Z vprašanji tipi »Zakaj je 

neka lastnost resnična?« smo skušali pri dijakih vzbuditi potrebo po vzročnosti, ki lahko 

pelje do želje po nadaljnjem raziskovanju in formalnem dokazu neke trditve. Z vprašanji 

tipa »Na podlagi katerih dejstev smo sklepali o …? Povzemi bistvo dokaza s tremi 

trditvami.« smo poskušali pri dijakih prebuditi potrebo po strukturi in (re)organizaciji 

znanja v smiselno oziroma logično strukturo. Dokaz smo tako v našem primeru uporabili 

kot orodje za znanje in ne kot vajo za potrjevanje resničnosti, kot je to navada pri pouku 

matematike.  

Veljavnost testa smo preverili s pomočjo ekspertov s področja didaktike matematike. Ti so 

preverjali, ali preizkus znanja res preverja matematične koncepte, ki smo jih nameravali 

preverjati.  

Objektivnost smo zagotovili z nedvoumnimi vprašanji, ki preverjajo različna znanja, in  

natančnimi navodili za točkovanje.  

Preverljivost in zanesljivost smo dosegli z večjim številom vprašanj v preizkusu in s 

popolnim opisom raziskovalnih postopkov in metod, s katerimi bodo spoznanja 

pridobljena.   

Postopek zbiranja podatkov je potekal na srednji šoli med dijaki 2. letnika gimnazijskega 

programa. Reševanje je potekalo med poukom in je trajalo eno šolsko uro. Reševanje je 

bilo anonimno, dijakom je bila dodeljena številka, ki je bila predhodno zapisana na 

preizkusu znanja.  

 

4. PREDSTAVITEV PREIZKUSOV 
 

Vsi dijaki so dobili enako nalogo oz. vsebinsko enak geometrijski dokaz. Preizkusi so se 

med seboj razlikovali v načinu zapisa dokaza. 

 
 

NALOGA. Dokaži trditev. 

 

Dano: 

△ABC je enakostraničen.  

D je poljubna točka na daljici AB. 

Simetrala daljice CD seka stranico BC 

oz. AC v točki E oz. F. 

 

Trdimo: 

Trikotnik △ADF je podoben trikotniku 

△BDE. 
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4.1.  PREIZKUS, KI TEMELJI NA DOKAZU V OBLIKI 

ODSTAVČNEGA ZAPISA 
 

Taka inačica preizkusa je vsebovala odstavčno obliko dokaza. Zaradi preglednosti so bili 

stavki zapisani v posamezne vrstice in oštevilčeni. 

 

Iz predpostavke vemo, da je △ABC enakostraničen, FE je simetrala daljice 

CD in D je poljubna točka na daljici AB. 

Stavek 1 

Daljica FE je skladna sama sebi, zaradi lastnosti refleksivnosti. Stavek 2 

Daljica FD je skladna FC, saj točka F leži na simetrali daljice CD, zato je 

enako oddaljena tako od točke C kot od točke D. 

Stavek 3 

Tudi daljici ED in EC sta skladni, saj tudi točka E leži na simetrali daljice 

CD in je zato enako oddaljena od točke F in točke E.  

Stavek 4 

Trikotnika △FEC  in △FED sta torej skladna, saj se paroma ujemata v vseh 

treh stranicah. 

Stavek 5 

Ker velja, da so v skladnih trikotnikih paroma ustrezni deli skladni, sta kot 

∠EDF in kot ∠FCE skladna. 

Stavek 6 

Ker je trikotnik △ABC enakostraničen, so vsi njegovi notranji koti enaki 

60°, torej ∠FCE = 60 °, ∠A = 60 °, ∠B = 60 °. 

Stavek 7 

Ker je ∠FCE skladen ∠EDF, tudi kot ∠EDF meri 60°. Stavek 8 

Ker vemo, da je vsota kotov v trikotniku 180°, lahko za trikotnik AFD 

ugotovimo, da je ∠AFD = 180°  - ∠A - ∠FDA = 120°  - ∠FDA. 

Stavek 9 

Zaradi iztegnjenega kota ∠BDA trdimo, da je ∠BDE = 180°  - 60°  - ∠FDA 

= 120°  - ∠FDA. 

Stavek 10 

Ker sta kot ∠BDE in kot ∠AFD enaka 120° - ∠FDA, trdimo, da sta kot 

∠BDE in kot ∠AFD skladna. 

Stavek 11 

Trikotnika △ADF in △BDE sta torej podobna, saj se ujemata v vseh treh 

kotih.  

Stavek 12 
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4.2.  PREIZKUS, KI TEMELJI NA DOKAZU V OBLIKI 

DVOSTOLPČNEGA ZAPISA 
 

Dvostolpčni zapis naniza oštevilčena opažanja v levem stolpcu in v desnem stolpcu poda 

ustrezen argument za vsako opažanje iz levega stolpca.  

 

Tabela 6: Dvostolpčni dokaz. 

OPAŽANJE UTEMELJITEV 

1 △ABC je enakostraničen. Dano. 

2 D je poljubna točka na daljici AB. Dano. 

3 FE je simetrala daljice CD. Dano.  

4 FE ≅ FE  Zaradi refleksivnosti. 

5 FD ≅ FC Ker leži F na simetrali daljice CD. 

6 ED ≅ EC Ker leži E na simetrali daljice CD. 

7 △FEC ≅ △FED Trikotnika sta skladna, ker se 

paroma ujemata v vseh treh 

stranicah. 

8 ∠EDF ≅ ∠FCE Ker sta trikotnika △FEC in △FED 

skladna in oglišče C ustreza oglišču 

D. 

9 ∠FCE = 60 ° 

∠A = 60 ° 

∠B = 60 ° 

Ker je trikotnik ABC 

enakostraničen. 

10 ∠EDF =60° Ker  ∠FCE ≅ ∠EDF. 

11 ∠AFD = 180°  - ∠A - ∠FDA = 120°  - ∠FDA Zaradi vsote kotov v trikotniku.  

12 ∠BDE = 180°  - 60°  - ∠FDA = 120°  - ∠FDA Zaradi iztegnjenega kota ∠BDA. 

13 ∠AFD ≅ ∠BDE Ker ∠AFD = 120°  - ∠FDA in 

∠BDE = 120°  - ∠FDA 

14 Trikotnika △ADF in △BDE sta podobna. Ker se ujemata v vseh treh kotih. 
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4.3.  PREIZKUS, KI TEMELJI NA DOKAZU V OBLIKI 

DIAGRAMA POTEKA 
 

Zapis dokaza s pomočjo diagrama poteka temelji na enakih opažanjih in argumentih kot 

dvostolpčni dokaz, vendar s to razliko, da je logični tok argumentiranja in povezovanja 

opažanj nakazan s puščicami. Trditve oz. opažanja v dokazu pa so zapisane v okvirih, ki so 

lahko različnih oblik (glede na to kakšen je status zapisane trditve). Glede na to ali gre za 

oris dokaza ali za formalen dokaz se lahko dijaki odločajo, ali bodo argumente pisali k 

pripadajočim puščicam pod opažanji ali jih bodo za oris dokaza izpustili.    

 

Slika 10: Dokaz s pomočjo diagrama poteka. 
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Sedaj bomo podrobneje predstavili posamezna vprašanja, na katera so dijaki odgovarjali 

po tem, ko so prebrali rešitev naloge (zapis dokaza). Vprašanja bomo obravnavali po 

sklopih, glede na to, kateri vidik bralnega razumevanja preverjajo.  

1. sklop: Preverjanje predznanja dijakov in preverjanje doseganja vidika osnovnega 

znanja bralnega razumevanja 

2. sklop: Preverjanje doseganja vidika logičnega statusa elementov v dokazu 

3. sklop: Preverjanje doseganja vidika povzemanja trditev v dokazu 

4. sklop: Preverjanje doseganja vidika generalizacije v dokazu 

5. sklop: Preverjanje doseganja vidika uporabe dokaza v podobnih in različnih 

problemskih situacijah 

 

4.4.  PREVERJANJE PREDZNANJA DIJAKOV IN DOSEGANJA 

VIDIKA OSNOVNEGA ZNANJA BRALNEGA  

RAZUMEVANJA 
 

Osnovno znanje je vidik, ki nam služi merjenju razumevanja matematičnih izrazov, slik in 

simbolov. Vprašanja tega sklopa so poleg ocene pri matematiki namenjena ugotavljanju 

predznanja dijakov. 

 

1. vprašanje: 

 

S prvim vprašanjem smo hoteli pri dijakih preverjati obstoječe osnovno predznanje in s tem 

preverjanje vidika osnovnega znanja bralnega razumevanja. Objekt razumevanja, ki ga 

preverja vprašanje, je v tem primeru sama vsebina predpostavke oz. sklepa dokaza. 

Vprašanje je definirano tako, da pri dijakih izmeri prepoznavanje pomena simbolov in slik, 

povezanih z dokazom.  

Dijaki so morali hkrati biti pozorni na sliko in oznake na njej kot tudi na vprašanja ob sliki 

in simbole ter izraze vključene v vprašanja (npr.: trikotnik, kot, lok, δ, …). 

 

 

Slika 11: Prva naloga na preizkusu znanja. 
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2. vprašanje:  

 

Z drugim vprašanjem smo ravno tako hoteli pri dijakih preverjati obstoječe predznanje in 

dodatno preveriti doseganje vidika osnovnega znanja bralnega razumevanja. Objekt 

razumevanja je tudi v tem primeru sama vsebina predpostavke oz. sklepa dokaza. 

Vprašanje je definirano tako, da pri dijakih oceni razlago pomena neke lastnosti.   

Dijaki so za uspešno reševanje morali poznati definicijo simetrale daljice in le-to prepoznati 

na skici. 

 

 

Slika 12: Druga naloga na preizkusu znanja. 

3. vprašanje: 

 

S tretjim vprašanjem smo pri dijakih še vedno preverjali obstoječe predznanje in doseganje 

vidika osnovnega znanja bralnega razumevanja dokazov. Objekt razumevanja je v tem 

primeru še vedno sama vsebina predpostavke oziroma sklepa dokaza. Vprašanje je 

definirano tako, da pri dijakih preverja prepoznavanje pomena neke lastnosti. 

Dijaki so za uspešno reševanje morali opredeliti, kaj pomeni podobnost trikotnikov. 

 

 

Slika 13: Tretja naloga na preizkusu znanja. 

 

 

4.5.  PREVERJANJE VIDIKA LOGIČNEGA STATUSA TRDITEV 

V DOKAZU 
 

Logični status je vidik, ki nam služi merjenju prepoznavanja statusa elementa v dokazu, 

kar pomeni, da so dijaki sposobni prepoznati element v dokazu kot predpostavko, sklep ali 

lastnost.  
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4. vprašanje:  

 

S četrtim vprašanjem pri dijakih preverjamo doseganje vidika logičnega statusa. Objekt 

razumevanja je v tem primeru sam status predpostavke. Vprašanje je definirano tako, da 

pri dijakih preverja prepoznavanje izjave, ki je direktno uporabljena.  

Dijaki so se za uspešno reševanje morali opredeliti, ali je v trditvi potrebno dokazati, da je 

trikotnik ABC enakostraničen in svojo izbiro tudi utemeljiti. 

 

 

Slika 14: Četrta naloga na preizkusu znanja. 

 

5. vprašanje:  

 

S petim vprašanjem pri dijakih še vedno preverjamo doseganje vidika logičnega statusa. 

Objekt razumevanja v tem primeru postane samo logično razmerje med predpostavko in 

sklepom. Vprašanje je definirano tako, da od dijakov zahteva presojanje logičnega vrstnega 

reda korakov dokaza.  

Za uspešno reševanje so dijaki morali prepoznati, da so specifični sklepi navedeni v 

logičnem sosledju in zamenjava le-teh v dokazu privede do nepravilne rešitve.  

Na sliki spodaj je prikazano vprašanje iz preizkusa znanja, ki  temelji na dvostolpčnem 

zapisu dokaza, kjer so dijaki brali dokaz po vrsticah. Pri preostalih dveh različicah 

preizkusa znanja, je bilo vprašanje prirejeno posameznemu zapisu dokaza. Tako se 

vprašanje v preizkusu znanja, ki temelji na odstavčnem zapisu dokaza, ni nanašalo na 

vrstice, temveč na ustrezno oštevilčene stavke. Pri preizkusu znanja, ki temelji na zapisu 

dokaza s pomočjo diagrama poteka, pa se je vprašanje nanašalo na ustrezno označene 

okvire3.  

 

 

Slika 15: Peta naloga na preizkusu znanja. 

 

 

 

                                                           
3 V nadaljnjem besedilu se za prikaz vprašanj uporabljajo primeri iz preizkusa znanja, ki temelji na 

dvostolpčnem zapisu dokaza.  
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6. vprašanje:  

 

S šestim vprašanjem še vedno pri dijakih preverjamo doseganje vidika logičnega statusa in 

objekt razumevanja v vprašanju je še vedno logično razmerje med predpostavko in 

sklepom. Tudi v tem primeru je vprašanje definirano tako, da od dijakov zahteva presojanje 

logičnega vrstnega reda dokazov.  

Razlika pri tem vprašanju je to, da morajo dijaki sprevideti, da so nekateri argumenti v 

dokazu tudi neodvisni med seboj in lahko njihovo sosledje brez težav zamenjamo in še 

vedno kot rezultat dobimo ustrezno rešitev problema.  

 

 

Slika 16: Šesta naloga na preizkusu znanja. 

 

7. vprašanje: 

 

S sedmim vprašanjem preverjamo doseganje vidika logičnega statusa pri dijakih. Objekt 

razumevanja pri sedmem vprašanju je dejstvo, uporabljeno za določanje sklepa iz 

predpostavke. Vprašanje je definirano tako, da od dijakov zahteva prepoznavanje 

uporabljenih dejstev.  

Za uspešno reševanje morajo dijaki navesti dejstva, ki so pripeljala da določenega sklepa. 

 

 

Slika 17: Sedma naloga na preizkusu znanja. 

 

 

4.6.  PREVERJANJE VIDIKA POVZEMANJA TRDITEV V 

DOKAZU 
 

Vidik povzemanja se nanaša na merjenje razumevanja danega, zahtevanega ali kritičnih 

idej dokaza. 
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8. vprašanje:  

 

Z osmim vprašanjem preverjamo sposobnost dijakov za povzemanje rezultatov. Objekt 

razumevanja pri osmem vprašanju je skupek več sklepov in kritične ideje dokaza. 

Vprašanje je definirano tako, da od dijakov zahteva prepoznavanje kritičnih idej dokaza.  

Za uspešno reševanje morajo dijaki prepoznati oziroma povzeti dokaz s tremi trditvami, ki 

predstavljajo kritične ideje podanega dokaza.  

 

 

Slika 18: Osma naloga na preizkusu znanja. 

 

9. vprašanje:  

 

Z devetim vprašanjem še vedno preverjamo sposobnost povzemanja dijakov. In tudi pri 

tem vprašanju je objekt razumevanja več sklepov in kritične ideje dokaza. Vprašanje je 

zopet definirano tako, da dijak povzema kritične ideje v dokazu.  

Pri tem vprašanju mora dijak za uspešno reševanje izluščiti sklep iz podanega dejstva.  

 

 

Slika 19: Deveta naloga na preizkusu znanja. 

 

10. vprašanje:  

 

Deseto vprašanje še vedno podpira preverjanje sposobnosti povzemanja pri dijakih in je 

objekt razumevanja več sklepov in kritičnih idej dokaza. Tudi v tem primeru je vprašanje 

definirano tako, da dijak povzema kritične ideje dokaza.  

Za uspešno reševanje, morajo dijaki pokazati, na podlagi katerega argumenta, lahko 

sklepajo o podanem dejstvu. 
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Slika 20: Deseta naloga na preizkusu znanja. 

 

 

4.7.  PREVERJANJE VIDIKA GENERALIZACIJE V DOKAZU 
 

Generalizacija je vidik bralnega razumevanja dokazov, ki meri prepoznavanje točnosti 

dokaza ali tistega, kar dokaz pokaže. 

 

11.  vprašanje:  

 

Z enajstim vprašanjem preverjamo sposobnost dijakov za generalizacijo rezultatov. V 

našem primeru je objekt razumevanja sam dokaz, samo vprašanje pa je definirano tako, da 

od dijakov zahteva presojanje pravilnosti dokaza.  

Za uspešno reševanje se morajo dijaki opredeliti do pravilnosti dokaza.  

 

 

Slika 21: Enajsta naloga na preizkusu znanja. 

 

12.  vprašanje:  

 

Dvanajsto vprašanje še vedno preverja sposobnost generalizacije dijakov. Objekt 

razumevanja so vsi sklepi in priložena slika. Vprašanje pa je definirano tako, da od dijakov 

zahteva prepoznavanje veljavnih sklepov na podlagi podanega dokaza.  

Za uspešno reševanje se morajo dijaki opredeliti glede vprašanja skladnosti dveh 

specifičnih kotov. 

 

 

Slika 22: Dvanajsta naloga na preizkusu znanja. 
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13.  vprašanje:  

 

Pri trinajstem vprašanju še vedno preverjamo sposobnost generalizacije pri dijakih in še 

vedno so naš objekt razumevanja vsi sklepi dokaza in priložena slika. Tudi pri tem 

vprašanju je namen merjenje prepoznavanja veljavnih sklepov na podlagi podanega 

dokaza.  

Za uspešno reševanje se morajo dijaki opredeliti glede vprašanja, kdaj je podani dokaz 

veljaven.  

 

 

Slika 23: Trinajsta naloga na preizkusu znanja. 

 

 

4.8.  PREVERJANJE VIDIKA UPORABE DOKAZA V PODOBNIH 

IN RAZLIČNIH PROBLEMSKIH SITUACIJAH 
 

Uporaba oziroma razširitev je vidik, ki služi merjenju zmožnosti uporabe dokaza v novih 

situacijah.  

 

14.  vprašanje: 

 

Štirinajsto vprašanje preverja sposobnost dijakov za uporabo znanja. Objekt razumevanja 

so v našem primeru dve različni situaciji. Prvi del vprašanja (a del) je definiran tako, da 

preverja uporabo v enakih izjavah. Drugi del vprašanja (b del) pa je definiran tako, da od 

dijaka zahteva prepoznavanje različne izjave.  

Za uspešno reševanje mora dijak na novem primeru, podprtem s slikovnim prikazom, 

sklepati o določenih predpostavkah in njihovi pravilnosti.  
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Slika 24: Štirinajsta naloga na preizkusu znanja. 

 

V nadaljevanju je v tabelaričnem prikazu povzeto vsako vprašanje preizkusa z definiranim 

vidikom, objektom razumevanja, definicijo in samim vprašanjem ter pripadajočim številom 

možnih točk. 

Tabela 7: Povzetek značilnosti vprašanj preizkusa znanja. 

Vidik 
Objekt 

razumevanja 
Definicija Vprašanje Točke 

OSNOVNO 

ZNANJE 

Vsebina 

predpostavke 

oz. sklepa 

Prepoznavanje 

pomena 

simbola/slike 

Poudari trikotnik 

ADF. 
1 

Poudari trikotnik 

BDE. 
1 

Označi kot FDE z 

lokom in črko 𝛿. 
1 

Razlaga 

pomena neke 

lastnosti 

Premica EF je 

simetrala daljice 

CD. Kaj to 

pomeni? 

1 

Prepoznavanje 

pomena 

lastnosti 

Kaj pomeni, da sta 

dva trikotnika 

podobna 

1 

SKUPAJ 5 

LOGIČNI STATUS 

Status 

predpostavke 

Prepoznavanje 

izjave, ki je 

direktno 

uporabljena 

Ali je v trditvi 

potrebno dokazati, 

da je trikotnik ABC 

enakostraničen? 

1 

Logično 

razmerje med 

predpostavko 

in sklepom. 

Presojanje 

logičnega 

vrstnega reda 

korakov dokaza 

Ali bi bil zapisani 

dokaz pravilen, če 

bi zamenjali vrstici 

7 in 8? 

2 

Ali bi bil zapisani 

dokaz pravilen, če 
2 
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bi zamenjali vrstici 

10 in 11? 

Dejstvo 

uporabljeno za 

določanje 

sklepa iz 

predpostavke 

Prepoznavanje 

uporabljenih 

dejstev 

Na osnovi katerih 

dejstev smo 

sklepali, da je kot 𝛿 

= 60°? 

2 

POVZEMANJE 

Več sklepov in 

kritične ideje 

dokaza 

Prepoznavanje 

kritičnih 

dejstev, 

predpostavk ali 

sklepov v 

dokazu 

Povzemi bistvo 

dokaza s tremi 

ključnimi trditvami. 

3 

Prepoznavanje 

kritičnih idej v 

dokazu 

Kateri pomemben 

sklep smo izpeljali 

iz dejstva, da sta 

trikotnika FEC in 

FED skladna? 

1 

Pojasni, kako iz 

dejstva, da je kot 𝛿 

= 60° vidimo, da je 

kot AFD skladen 

kotu BDE? 

1 

Skupaj 12 

GENERALIZACIJA 

Dokaz 
Presojanje 

pravilnosti 

Ali je po tvojem 

mnenju dokaz 

pravilen? 

2 

Vsi sklepi in 

priložena slika 

Prepoznavanje 

veljavnih 

sklepov na 

podlagi 

podanega 

dokaza 

Ali velja, da sta 

kota CDF in FCD 

skladna? 

2 

Kaj pomeni, da je 

podani dokaz 

veljaven? 

2 

UPORABA 

Uporaba v 

novih 

situacijah 

Uporaba v 

enakih izjavah 

Nov primer. Ali 

lahko iz našega 

dokaza sklepamo, 

da sta trikotnik GJL 

in trikotnik HJL 

podobna? 

2 

Prepoznavanje 

različnih izjav 

Ali lahko iz dokaza 

sklepamo, da je 

daljica LK 

simetrala daljice IJ? 

2 

Skupaj 10 

SKUPAJ 27 

 

Vprašanja torej preverjajo pet različnih vidikov bralnega razumevanja: od osnovnega 

znanja, prek logičnega povezovanja, povzemanja, generalizacije oz. posploševanja do 

uporabe znanja.  
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Na testu je bilo možno doseči 27 točk. Vprašanja, ki so točkovana z več kot eno točko, so 

ali tipa »naštej x možnosti« ali pa so sestavljena iz dveh delov – odgovor z ločeno 

utemeljitvijo.  

 

5. OBDELAVA PODATKOV 
 

Obdelava in interpretacija iz preizkusa znanja pridobljenih podatkov je temeljila predvsem 

na kvantitativni analizi. Rezultate smo statistično obdelali z računalniškim programom 

SPSS.  

Podatke bomo prikazali s pomočjo metode frekvenčne distribucije v obliki grafičnih oz. 

tabelaričnih prikazov in osnovne opisne statistike. 

Za sklepanje iz vzorca na populacijo bomo glede na opazovane vidike uporabili 

neparametrične statistične preizkuse. Natančneje, gre za Kruskal-Wallisov test, saj imamo 

podatke, ki niso normalno porazdeljeni, eno atributivno spremenljivko – vrsta zapisa 

dokaza, ki vzorec razdeli na 3 podskupine in eno numerično spremenljivko – število 

doseženih točk na preizkusu znanja, iz katere lahko računamo aritmetično sredino.  

Za metodo analize razlik spremenljivk bomo zaradi nizkih teoretičnih frekvenc uporabili 

različico 2 -preizkusa, Kulbackov 2Î preizkus, saj bomo kot spremenljivki obravnavali dve 

atributivni vrednosti – vrsto zapisa dokaza in pravilnost odgovora oz. doseganje 

posameznega vidika/nivoja na preizkusu znanja.  

S kvalitativno vsebinsko analizo bomo obdelali napake oz. posebnosti iz pridobljenih 

podatkov na testih.  

 

6. REZULTATI Z ANALIZO 
 

V tem delu bomo komentirali način ter uspešnost reševanja preizkusa in nato še uspešnost 

pri reševanju posameznih vprašanj na preizkusu glede na vrsto zapisa, ki so ga dijaki brali. 

Posamezna vprašanja bomo obravnavali znotraj vidikov, ki jih vprašanje predstavlja.  

 

6.1.  USPEŠNOST DIJAKOV PRI REŠEVANJU PREIZKUSA 

GLEDE NA RAZLIČNE ZAPISE DOKAZA 
 

Najprej si poglejmo kako uspešni so bili dijaki pri reševanju preizkusa.  

Tabela 8: Standardne statistične mere uspešnosti dijakov pri reševanju preizkusa. 

 N Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 

Skupno število točk 30 3 27 19,00 5,89 
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Dijaki so v povprečju dosegali 19 točk na preizkusu (70,37%), najmanjše število doseženih 

točk je bilo 3 (11,11%), največje pa 27 (100%). Standardni odklon med rezultati je 5,89 

točk (21,81%).  

 

Dijaki so glede na splošni uspeh pri matematiki (povprečna ocena dijakov je 3,7) dosegli 

primerljive rezultate s preizkusom. Glede na to, da je dokazovanje občutljiva tematika v 

srednješolskem izobraževanju in so povsod po svetu rezultati reševanja podobnih 

preizkusov precej slabi (opisano v 1. poglavju), so rezultati pilotne raziskave zadovoljivi 

in kažejo nadpovprečno sposobnost dijakov izbranega razreda.  

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženem 

povprečnem številu točk na preizkusu med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s 

pomočjo diagrama poteka in tistimi, ki so brali odstavčni dokaz. 

 

Tabela 9: Doseženo povprečno število točk na preizkusu znanja glede na vrsto zapisa dokaza. 

Vrsta zapisa Povprečno št. doseženih točk 

Diagram 16,5 

Dvostolpčni 17,6 

Odstavčni 18,8 

 

Ničelna hipoteza 1: Med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama 

poteka in dijaki, ki so brali odstavčni dokaz, ni statistično pomembnih razlik v doseženem 

povprečnem številu točk na preizkusu znanja bralnega razumevanja geometrijskih 

dokazov.  

Kruskal-Wallisov test med dijaki, ki so brali različne vrste zapisov dokazov, v povprečnem 

številu doseženih točk na preizkusu ni pokazal statistično pomembnih razlik (X2 = 1,172; g 

= 2; α = 0,556). Ničelno hipotezo sprejmemo. Za vzorec lahko rečemo, da so se na 

preizkusu najbolje odrezali dijaki, ki so brali odstavčni zapis (M = 17,95), nekoliko slabše 

so se odrezali tisti, ki so brali dvostolpčni zapis (M = 14,35), najslabše pa so se odrezali 

dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka (M = 14,20).  

Razlog za to vidimo v tem, da so dijaki, ki so brali odstavčni zapis imeli »prednost«, saj so 

brali obliko zapisa dokaza, s katero tudi običajno delajo. Dijaki, ki so brali preostali dve 

obliki zapisa dokaza, pa so se z le-temi oblikami zapisa dokaza srečali prvič, zato nekoliko 

nižji rezultat na preizkusu znanja ne preseneča. Glede na to, da dijaki odstavčno obliko 

zapisa dokaza veliko bolj pogosto uporabljajo kot preostali dve, nas je presenetilo dejstvo, 

da so se približno enako dobro odrezali ob branju različnih zapisov dokaza. V praksi to 

pomeni, da bi ob spodbujanju različnih oblik zapisov dokazov lahko pri dijakih dosegli 

velik napredek v bralnem razumevanju prebranih dokazov. Z različnimi predstavitvami 

dokaza lahko pri dijakih sprožimo različne kognitivne procese, ki peljejo do boljšega 

razumevanja.   
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6.2.  DOSEGANJE VIDIKOV BRALNEGA RAZUMEVANJA 

DIJAKOV PRI REŠEVANJU PREIZKUSA GLEDE NA 

RAZLIČNE ZAPISE DOKAZA 
 

Dijake smo v nadaljevanju ocenili glede na to, katere vidike bralnega razumevanja so 

dosegli. Do vrednosti doseganja vidika smo se opredelili kot do pozitivne – dosega in 

negativne – ne dosega. Vrednost doseganja vidika smo določili glede na doseženo število 

točk pri posameznem vidiku. Če je bil skupni seštevek točk pri vprašanjih, ki preverjajo 

doseganje istega vidika, večji od polovice vseh možnih točk pri posameznem vidiku, smo 

vrednost doseganja vidika označili kot pozitivno – dosega, v nasprotnem primeru pa kot 

negativno – ne dosega. Pri vrsti zapisa dokaza smo upoštevali dejstvo, ali je dijak bral dokaz 

s pomočjo diagrama poteka – DP, ali je bral dvostolpčni dokaz – DD, ali pa je dijak bral 

zapis dokaza v obliki odstavka – OD. 

Tabela 10: Doseganje vidikov bralnega razumevanja pri posameznih dijakih. 

Legenda: DP - dokaz s pomočjo diagrama poteka, OD - odstavčni zapis dokaza, DD - dvostolpčni zapis 

dokaza. 

 
Zapis Dosega 

osnovno 

znanje 

Dosega 

logični 

status 

Dosega 

povzemanje 

Dosega 

generalizacijo 

Dosega 

uporabo 

Dijak 1 DP  Dosega Ne dosega Dosega Ne dosega Ne dosega 

Dijak 2 OD Dosega Dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega 

Dijak 3 DD Dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega 

Dijak 4 DP Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 5 OD Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 6 DD Dosega Dosega Ne dosega Dosega Dosega 

Dijak 7 DP Dosega Ne dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 8 OD Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 9 DD Dosega Dosega Ne dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 10 DP Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 11 OD Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 12 DD Dosega Dosega Ne dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 13 DP Dosega Ne dosega Ne dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 14 OD Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 15 DD Dosega Dosega Dosega Dosega Dosega 

Dijak 16 DP Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 17 OD Dosega Dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega 

Dijak 18 DD Dosega Dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega 

Dijak 19 DP Dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega 

Dijak 20 OD Ne dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega 

Dijak 21 DD Dosega Ne dosega Ne dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 22 DP Dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega 

Dijak 23 OD Dosega Dosega Ne dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 24 DD Dosega Dosega Ne dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 25 DP Dosega Dosega Ne dosega Ne dosega Ne dosega 
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Dijak 26 OD Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 27 DD Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 28 DP Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 29 OD Dosega Dosega Dosega Dosega Ne dosega 

Dijak 30 DD Dosega Dosega Ne dosega Dosega Ne dosega 

 

V nadaljevanju predstavljamo analizo vsakega posameznega vidika bralnega razumevanja 

in vprašanja, ki posamezen vidik predstavljajo.  

 

6.3.  PRVI VIDIK: OSNOVNO ZNANJE OZIROMA PREDZNANJE 

DIJAKOV 
 

Zdaj preverimo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseganju vidika 

osnovnega znanja med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama 

poteka in tistimi, ki so brali odstavčni dokaz.  

 

Tabela 11: Deleži pravilnih odgovorov pri vprašanjih, ki preverjajo osnovno znanje.  
Legenda: DP – dokaz s pomočjo diagrama poteka, DV – dvostolpčni zapis dokaza, OD – odstavčni zapis dokaza. 

 Opis vprašanja 
DP 

N=10 

DV 

N=10 

OD 

N=10 

Vprašanje 1. a Poudari trikotnik ADF. 100% 100% 100% 

Vprašanje 1. b Poudari trikotnik BDE. 100% 100% 100% 

Vprašanje 1. c Označi kot FDE z lokom in črko δ. 100% 90% 90% 

Vprašanje 2 
Premica EF je simetrala daljice CD. Kaj to 

pomeni? 
70% 30% 40% 

Vprašanje 3 Kaj pomeni, da sta dva trikotnika podobna? 90% 90% 90% 

Delež dijakov, ki so dosegli vidik osnovnega znanja. 100% 100% 90% 

 

  

Diagram 3: Prikaz števila dijakov, ki dosegajo vidik osnovnega znanja, glede na vrsto zapisa dokaza, ki so 

jo brali. 
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Ničelna hipoteza 2: Spremenljivki način zapisa dokaza in doseganje vidika osnovnega 

znanja bralnega razumevanja sta neodvisni.   

Vrednost Kulbackov 2Î preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik v doseganju 

vidika osnovnega znanja pri bralnem razumevanju geometrijskih dokazov med dijaki, ki so 

brali različne vrste zapisa geometrijskega dokaza (2Î= 2,267; g = 2; α = 0,322). 

Spremenljivki sta neodvisni. Ničelno hipotezo sprejmemo. Pri doseganju vidika osnovnega 

znanja pri bralnem razumevanju geometrijskih dokazov so se najbolje odrezali dijaki, ki so 

brali zapis dokaza s pomočjo diagrama poteka (100%) in dijaki, ki so brali dvostolpčni 

zapis dokaza (100%),  nekoliko slabše rezultate pa so dosegli dijaki, ki so brali odstavčni 

zapis dokaza (90%). 

Razlog za takšne rezultate pri tem vidiku vidimo v tem, da gre za preverjanje osnovnega 

znanja, ki ne temelji na vrsti zapisa, ki so ga dijaki brali, zato tudi spremenljivki nista 

odvisni. Na vzorcu pride do razlik zgolj slučajno in je večja verjetnost, da je rezultat 

odvisen od drugih lastnosti, kot je recimo čas učenja za tematiko, ki so jo obravnavali, ter 

samo predznanje dijakov.   

 

6.3.1. Komentar k prvemu vprašanju preizkusa 

 

Prvo vprašanje so najbolj uspešno rešili dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka 

(100%), manj uspešno pa dijaki, ki so brali dvostolpčni (90%) in odstavčni zapis (90%).  

Vidimo, da dijaki s prvim vprašanjem niso imeli večjih težav. 28 dijakov (93,33%) je 

popolnoma pravilno odgovorilo na vse tri dele prvega vprašanja, 2 dijaka (6,67%) pa sta 

na zadnji, c del, odgovorila napačno in nista ustrezno označila zahtevanega kota. Oba izmed 

dijakov, ki na vprašanje nista odgovorila pravilno dosegata pri matematiki dober učeni 

uspeh. Razlog za napačno odgovarjanje ne pripisujemo vrsti zapisa dokaza, saj gre za 

priklic osnovnega znanja, ki je neodvisen od vrste zapisa dokaza, ki so jo dijaki prebrali.  

 

Tabela 12: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri prvem vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

 
Slika 25: Primer pravilnega odgovora pri prvem 

vprašanju. 

 
Slika 26: Primer nepravilnega odgovora pri prvem 

vprašanju. 
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6.3.2. Komentar k drugemu vprašanju preizkusa 

 

Drugo vprašanje so najbolj uspešno rešili dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama 

poteka (70%), nekoliko slabše so vprašanje rešili tisti, ki so brali zapis v obliki odstavka 

(40%), najmanj uspešno pa dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza (30%).  

Dijaki so pri drugem vprašanju v povprečju dosegli 0,47 točk, standardni odklon znaša 0,51 

točke. Minimalno doseženo število točk pri drugem vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 1 

točka, torej v celoti pravilen odgovor. Odgovore, ki so vsebovali informacijo o enaki 

oddaljenosti vseh točk na simetrali od oglišč daljice CD, smo šteli kot pravilne, preostale 

pa kot napačne. Samo en dijak ni podal nobenega odgovora na vprašanje.  

 

Tabela 13: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri drugem vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Vse točke na njej so enako oddaljene od 

D kot od C. Jo razpolovi in seka pod 

pravim kotom.« 

»To pomeni, da daljica EF razpolavlja 

daljico CD.« 

 

6.3.3. Komentar k tretjemu vprašanju preizkusa 

 

Dijaki, ki so brali različne vrste zapisov dokazov, so se enako dobro odrezali pri reševanju 

tretjega vprašanja (90%). Razlago za to vidimo zopet v tem, da vprašanje ni povezano z 

vrsto zapisa dokaza, ampak s predznanjem dijakov in njihovo zmožnostjo priklica 

osnovnega znanja. Ker gre za snov, ki so jo dijaki obravnavali v urah pred izvedeno 

raziskavo, je njihovo znanje sveže in so lažje priklicali osnovno geometrijsko znanje in bili 

med seboj približno enako uspešni. Dijaki, ki so podali nepravilen odgovor, kažejo na 

slabše znanje in nerazumevanje osnovnih geometrijskih pojmov.  

 

Tabela 14: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri tretjem vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Da imata enake kote oz. razmerje med 

dolžino stranic.« 

»To pomeni, da imata poljubno velike 

kote.« 

»Da imata tri enako velike kote, ampak ne 

nujno enako dolge stranice. So pa stranice 

v enakih razmerjih: a1:a2 = b1:b2 = c1:c2.« 

»Trikotnik je podoben če ima vse tri 

stranice skladne.« 

 

6.4.  DRUGI VIDIK: LOGIČNI STATUS TRDITEV 
 

Zdaj preverimo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseganju vidika 

logičnega statusa med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama 

poteka in tistimi, ki so brali odstavčni dokaz. 
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Tabela 15: Deleži pravilnih odgovorov pri vprašanjih, ki preverjajo vidik logičnega poteka dokaza.  

Legenda: DP – dokaz s pomočjo diagrama poteka, DV – dvostolpčni zapis, OD – odstavčni zapis dokaza. 

 Opis vprašanja 
DP 

N=10 

DV 

N=10 

OD 

N=10 

Vprašanje 4 
Ali je v trditvi potrebno dokazati, da 

je trikotnik ABC enakostraničen? 
80% 80% 90% 

Vprašanje 5 - opredelitev Ali bi bil zapisani dokaz pravilen, če 

bi zamenjali vrstici 7 in 8? 

50% 80% 100% 

Vprašanje 5 - utemeljitev 50% 80% 90% 

Vprašanje 6 - opredelitev Ali bi bil zapisani dokaz pravilen, če 

bi zamenjali vrstici 10 in 11? 

70% 80% 70% 

Vprašanje 6 – utemeljitev 40% 80% 70% 

Vprašanje 7 
Na osnovi katerih dejstev smo 

sklepali, da je kot 𝛿 = 60°? 
50% 40% 70% 

Delež dijakov, ki so dosegli vidik logičnega statusa. 50% 80% 90% 

 

 

Diagram 4: Prikaz števila dijakov, ki dosegajo vidik prepoznavanja logičnega statusa elementov v dokazu, 

glede na vrsto zapisa dokaza, ki so jo prebrali. 

 

Ničelna hipoteza 3: Spremenljivki način zapisa dokaza in doseganje vidika logičnega 

statusa bralnega razumevanja sta neodvisni.   

Kulbackov 2Î preizkus med dijaki, ki so brali različne vrste zapisov dokazov v uspešnosti 

pri doseganju vidika logičnega statusa ni pokazal statistično pomembnih razlik (2Î = 4,422; 

g = 2; α = 0,110). Spremenljivki sta neodvisni. Ničelno hipotezo sprejmemo. Pri doseganju 

vidika logičnega statusa bralnega razumevanja so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali 

zapis v obliki odstavka (90%), nekoliko slabše so vprašanje rešili tisti, ki so brali 

dvostolpčni zapis (80%), najslabše pa so se odrezali dijaki, ki so brali zapis dokaza s 

pomočjo diagrama poteka (50%).  

Razlog za to vidimo v navajenosti dijakov na odstavčno obliko zapisa dokaza. Dijaki so se 

bolje znašli med trditvami zapisanimi v znani obliki od tistih v obliki diagrama poteka in 
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dvostolpčnega zapisa. Menimo, da bi s krepitvijo oziroma urjenjem še preostalih dveh vrst 

zapisov pri dijakih dosegli večjo uspešnost v slednjih dveh primerih vrste zapisa dokaza.  

 

6.4.1. Komentar k četrtemu vprašanju preizkusa 

 

Četrto vprašanje so najbolj uspešno rešili dijaki, ki so brali zapis v obliki odstavka (90%), 

nekoliko slabše so vprašanje rešili tisti, ki so brali dvostolpčni zapis (80%) in pa dijaki, ki 

so brali zapis s pomočjo diagrama poteka (80%).  

Dijaki so pri četrtem vprašanju v povprečju dosegli 0,84 točk, standardni odklon znaša 0,37 

točke. Minimalno doseženo število točk pri vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 1 točka, 

torej v celoti pravilen odgovor. Pet dijakov je pri tem vprašanju podalo napačen odgovor. 

Povprečna ocena dijakov, ki so na vprašanje odgovorili napačno je 3. V skupino nepravilnih 

odgovorov spada tudi eden dijak z odličnim uspehom in eden z zadostnim uspehom. V 

splošnem dijaki z vprašanjem niso imeli večjih težav in so hitro prepoznali, da vprašanje 

sprašuje o dokazu dejstva, ki je podano že v navodilih naloge. Napačen odgovor pri tem 

vprašanju ne pripisujemo vrsti zapisa dokaza temveč bolj temu, da nekateri dijaki vprašanja 

enostavno niso razumeli in niso iz nobene vrste zapisa dokaza prepoznali, da gre za lastnost, 

ki je že podana. To lahko pripišemo tudi površnemu branju, ki hitro pripelje do zmedenosti 

in nepravilnih sklepanj, zaradi pomanjkanja ključnih informacij.  

 

Tabela 16: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri četrtem  vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»To je podano že v navodilu naloge, je 

zagotovo res in nam ni potrebno 

dokazovati.« 

»To smo dokazali s tem, da sta trikotnika 

AFD in BED podobna.« 

»Ker smo to že predpostavili.« »Saj je vsota notranjih kotov trikotnika 

ABC 60°.« 

»Ker je to že podano.« »S prostim očesom bi rekel da je 

enakostraničen, vendar dokaz nikoli ne 

škodi.« 

 

6.4.2. Komentar k petemu vprašanju preizkusa 

 

Pri petem vprašanju so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali odstavčni zapis dokaza – tako 

pri opredelitvi (100%) kot pri utemeljitvi svojega odgovora (90%). Dijaki, ki so brali 

dvostolpčni zapis dokaza, so se izkazali nekoliko slabše (80%). Najslabše znanje pa so 

pokazali dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka (50%). 

Dijaki so pri petem vprašanju v povprečju dosegli 0,77 točk pri izbiri pravilnega odgovora, 

pri utemeljitvi le-tega pa 0,73 točke, standardni odklon znaša 0,43 točke pri izbiri 

pravilnega odgovora, pri utemeljitvi pa 0,45 točke. Minimalno doseženo število točk pri 

vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 2 točki, torej v celoti pravilen odgovor. Največ težav 

pri tem vprašanju so imeli dijaki, ki so brali zapis dokaza v obliki diagrama poteka. Razlog 
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za to vidimo v tem, da dijaki niso navajeni zapisa s pomočjo diagrama poteka in si niso 

znali predstavljati, kako pravilno prevezati oziroma zamenjati posamezne »okvire« v 

diagramu poteka. Zato so pri tej vrsti zapisa dokaza dijaki imeli največ težav. Opaziti je 

tudi, da je 10% dijakov, ki so brali odstavčni zapis, podalo pravilno opredelitev glede 

pravilnosti trditve v vprašanju, niso pa svoje opredelitve znali utemeljiti. V tem primeru 

lahko sklepamo na slepo izbiro dijakov in zgolj »srečo« pri opredelitvi glede pravilnosti 

trditve v vprašanju. 

 

Tabela 17: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri petem vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Ne, stavek 5 potrjuje, da sta trikotnika 

FEC in FED skladna, medtem ko stavek 6 

uporabi to trditev, da pove, da sta kota EDF 

in FCE skladna.« 

»Da, saj nista pomembni za sosledje 

dokaza.« 

»Ne, ker še nismo v stavku 6 povedali, da 

sta trikotnika FEC in FED skladna, ne 

smemo še primerjati kotov.« 

»Da, je že prej razvidno, da sta trikotnika 

enaka, bi ju lahko zamenjali.« 

»Ne, ker iz ∆𝐹𝐸𝐶 ≅  ∆𝐹𝐸𝐷 sledi, da je 

potem ∠𝐸𝐷𝐹 ≅ ∠𝐹𝐶𝐸.« 

»Da, saj že iz zgornjih vrstic vidimo, da 

imata določene stranice podobne, tako 

lahko sklepamo, da so tudi koti. Iz tega pa 

pridemo o sklepa da sta trikotnika 

podobna.« 

 

6.4.3. Komentar k šestemu vprašanju preizkusa 

 

Pri opredelitvi glede točnosti šestega vprašanja so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali 

dvostolpčni zapis (80%), slabše pa so se odrezali dijaki, ki so brali odstavčni zapis (70%) 

in dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka (70%). Pri utemeljitvi pri šestem 

vprašanju so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (80%), nekoliko slabše 

dijaki, ki so brali odstavčni zapis (70%), najslabše pa dijaki, ki so brali zapis s pomočjo 

diagrama poteka (40%). 

Dijaki so pri šestem vprašanju v povprečju dosegli 0,73 točk pri izbiri pravilnega odgovora, 

pri utemeljitvi le-tega pa 0,63 točke, standardni odklon znaša 0,45 točke pri izbiri 

pravilnega odgovora, pri utemeljitvi pa 0,49 točke. Minimalno doseženo število točk pri 

vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 2 točki, torej v celoti pravilen odgovor. Dijaki so nekaj 

več težav imeli z utemeljitvijo svojega odgovora kot s samo opredelitvijo. Razlog za to bi 

lahko bil izbira pravilnega odgovora ob slepem sklepanju. Pri utemeljevanju so imeli največ 

težav dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka. Menimo, da do tega pride iz 

enakega razloga kot pri prejšnjem vprašanju. Dijaki niso navajeni takšne vrste zapisa 

dokaza in so si zamenjavo »okvirjev« težko oziroma narobe predstavljali. 
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Tabela 18: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri šestem vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Da, saj lahko do trditev, ki sledijo 

okvirčkoma C in D pridemo tudi, če ju 

zamenjamo.« 

»Ne, ker potem ne bi mogel izračunati C 

okvirčka.« 

»Da, saj trditvi ne temeljita druga na 

drugi.« 

»Da, dokazali bi s kotom BED.« 

 

6.4.4. Komentar k sedmemu vprašanju preizkusa 

 

Sedmo vprašanje so najbolj uspešno rešili dijaki, ki so brali zapis v obliki odstavka (70%), 

nekoliko slabše so vprašanje rešili tisti, ki so brali zapis v obliki diagrama poteka (50%), 

najslabše pa so se odrezali dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza (40%).  

Dijaki so pri sedmem vprašanju v povprečju dosegli 1,33 točk, standardni odklon znaša 

0,80 točke. Minimalno doseženo število točk pri vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 2 

točki, torej v celoti pravilno podan odgovor. Pri tem vprašanju nas je presenetilo, da so 

dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis, navedli najmanj popolnoma pravilnih odgovorov. 

Ravno zaradi oblike dvostolpčnega dokaza smo sklepali, da bodo dijaki takoj prepoznali 

pomembne sklepe. Izkazalo se je, da so več popolnoma pravilnih odgovorov podali dijaki, 

ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka – kar nas ne preseneča, saj si dijaki lahko s 

puščicami pomagajo pri prepoznavanju sklepov, ki so vodili do nekega zaključka. 

Odstavčni zapis se je izkazal za dijake najbolj ugoden. Razlog za to vidimo v navajenosti 

na takšen zapis dokaza in s tem večjo spretnost pri prepoznavanju sklepov, ki pripeljejo do 

nekega zaključka.  

 

Tabela 19: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri sedmem vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Na podlagi izreka SSS (iz FD = FC, ED 

= EC in FE = FE),  iz katerega smo prišli 

do ugotovitve, daje kot EDF enak kotu 

FCE iz katerega sledi, da je δ = 60°.« 

»Ker sta si kota δ in DBE podobna.« 

»∆𝐹𝐶𝐸 ≅ ∆𝐹𝐷𝐸 ⟹ |𝐹𝐶| =
|𝐹𝐷| ⋀|𝐶𝐸| = |𝐷𝐸| ⇒  ∢ 𝐹𝐶𝐸 =  𝛿.« 

»Ker leži nasproti FCE, ki je enak trikotnik 

kot FDE.« 

 

 

6.5.  TRETJI VIDIK: POVZEMANJE 
 

Zdaj preverimo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseganju vidika 

povzemanja trditev med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama 

poteka in tistimi, ki so brali odstavčni dokaz. 
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Tabela 20: Deleži pravilnih odgovorov pri vprašanjih, ki preverjajo zmožnost povzemanja.  

Legenda: DP – dokaz s pomočjo diagrama poteka, DV – dvostolpčni zapis, OD – odstavčni zapis dokaza. 

 Opis vprašanja 
DP 

N=10 

DV 

N=10 

OD 

N=10 

Vprašanje 8 
Povzemi bistvo dokaza s tremi ključnimi 

trditvami. 
40% 20% 40% 

Vprašanje 9 
Kateri pomemben sklep smo izpeljali iz dejstva, 

da sta trikotnika FEC in FED skladna? 
40% 60% 40% 

Vprašanje 

10 

Pojasni, kako iz dejstva, da je kot 𝛿 = 60° vidimo, 

da je kot AFD skladen kotu BDE? 
60% 50% 40% 

Delež dijakov, ki so dosegli vidik povzemanja.  60% 20% 60% 

 

 

Diagram 5: Prikaz števila dijakov, ki dosegajo vidik povzemanja elementov v dokazu, glede na vrsto zapisa 

dokaza, ki so jo prebrali. 

 

Ničelna hipoteza 4: Spremenljivki način zapisa dokaza in doseganje vidika povzemanja 

bralnega razumevanja sta neodvisni.   

Kulbackov 2Î test med dijaki, ki so brali različne vrste zapisov dokazov v uspešnosti pri 

doseganju vidika logičnega statusa ni pokazal statistično pomembnih razlik (2Î = 1,692; g 

= 2; α = 0,429). Ničelno hipotezo sprejmemo. Za vzorec lahko rečemo, da so se pri 

doseganju vidika povzemanja najbolje odrezali dijaki, ki so brali odstavčni zapis (60%), in 

tisti dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka (60%) slabše so se odrezali dijaki, 

ki so brali dvostolpčni zapis dokaza (20%).  

Izrazito slabši rezultat pri dijakih, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza, lahko pripišemo več 

razlogom. Eden izmed njih je verjetno nova oblika zapisa, s katero dijaki niso navajeni 

delati in je tudi prebrali niso enako uspešno kot preostali dve. Pri dokazu v obliki diagrama 

poteka so imeli dijaki manj težav pri iskanju kritičnih idej, saj so izpeljave med trditvami 

nazorno prikazane s puščicami, tako so nekateri dijaki to videli kot prednost, za nekatere – 
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neuspešne – pa je to verjetno bil moteči dejavnik pri povezovanju sklepov. Pri odstavčnem 

zapisu zopet lahko trdimo, da so bili dijaki uspešni zaradi navajenosti na vrsto zapisa, 

neuspešni dijaki pa so verjetno imeli nekaj več težav s preglednostjo in razločevanjem med 

sklepi in trditvami.  

 

6.5.1. Komentar k osmemu vprašanju preizkusa 

 

Osmo vprašanje so najbolj uspešno rešili dijaki, ki so brali zapis v obliki odstavka – 3 

trditve je podalo 40% dijakov, 2 trditvi prav tako 40% dijakov, 1 trditev 10% dijakov in 0 

trditev 10% dijakov. Nekoliko slabše so vprašanje rešili tisti, ki so brali zapis v obliki 

diagrama poteka - 3 trditve je podalo 40% dijakov, 2 trditvi 10% dijakov, 1 trditev 10% 

dijakov in 0 trditev 40% dijakov. Najslabše pa so se odrezali dijaki, ki so brali dvostolpčni 

zapis dokaza - 3 trditve je podalo 20% dijakov, 2 trditvi 10% dijakov, 1 trditev 30% dijakov 

in 0 trditev 40% dijakov. 

Dijaki so pri osmem vprašanju v povprečju dosegli 1,57 točke, standardni odklon znaša 

1,25 točke. Minimalno doseženo število točk pri vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 3 

točke, torej v celoti pravilno podan odgovor. Glede na rezultate je videti, da imajo dijaki 

težavo s tem, da bi prepoznali bistvene korake v dokazu. Tudi tukaj so se najbolje izkazali 

dijaki, ki so brali odstavčni zapis dokaza. Menimo, da je tudi v tem primeru razlog za to 

poznavanje zapisa dokaza. Dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka, so v 

enakem deležu dosegli najvišje možno število točk ter najnižje število točk. Videti je, da 

vrsta zapisa delu dijakov odgovarja, delu pa ne. Na to bi lahko vplivalo več razlogov, med 

drugim tudi predznanje, katerega vpliv bomo raziskali v enem izmed naslednjih poglavij. 

Presenetljivo slabe rezultate so dosegli dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis. Možen razlog 

za to vidimo v nepoznavanju vrste zapisa, ki so jo dijaki brali.  

 

Tabela 21: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri osmem vprašanju. 

0 trditev 

»Dokazali smo, da je trikotnik ADF podoben trikotniku BDE s pomočjo različnih 

dokazov na podlagi znanja matematike.« 

1 trditev 

»Kota AFD in BDE sta skladna. Trikotnika ADF in BDE sta podobna.« 

2 trditve 

»Kota EDF in FCE sta skladna, kota AFD in BDE sta enaka, sledi, da sta si trikotnika 

ADF in BDE podobna.« 

3 trditve 

»Trikotnika FEC in FED sta skladna, ker se ujemata v vseh treh stranicah. S tem 

ugotovimo še velikost kota AFD in BDE. Ker se trikotnika ADF in BDF ujemata v vseh 

treh kotih sta skladna.« 
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6.5.2. Komentar k devetemu vprašanju preizkusa 

 

Deveto vprašanje so najbolj uspešno rešili dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (60%), 

nekoliko slabše so vprašanje rešili tisti, ki so brali zapis v obliki diagrama poteka (40%) in 

dijaki, ki so brali odstavčni zapis dokaza (40%).  

Dijaki so pri devetem vprašanju v povprečju dosegli 0,47 točke, standardni odklon znaša 

0,51 točke. Minimalno doseženo število točk pri vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 1 

točka, torej v celoti pravilno podan odgovor. Dijaki so v povprečju slabo odgovorili na 

vprašanje. V tem primeru menimo, da se je strukturiranost dvostolpčnega zapisa izkazala 

kot pomembna, saj so dijaki lahko hitro poiskali sklep iz nekega dejstva že samo s tem, da 

so poiskali vrstico, kjer je dejstvo zapisano. Odstavčni zapis se je v tem primeru izkazal kot 

manj uporaben in predvidevamo, da dijaki iz stavka niso bili sposobni prebrati sklepa. Pri 

dokazu s pomočjo diagrama poteka pa obstaja možnost, da so dijaki zaradi puščic in 

sklepov zapisanih ob njih bili nekoliko zmedeni in so se bolj osredotočali na »okvire«, kot 

na same povezave in s tem zgrešili iskani sklep.  

 

Tabela 22: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri devetem vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Da sta si kota FDE in FCE skladna in je 

kot δ zato velik 60°.« 

»Ker sta si skladna, sta tudi podobna.« 

 

6.5.3. Komentar k desetemu vprašanju preizkusa 

 

Deseto vprašanje so najbolj uspešno rešili dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama 

poteka (60%), nekoliko slabše so vprašanje rešili tisti, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza 

(50%) najslabše pa tisti dijaki, ki so brali odstavčni zapis dokaza (40%).  

Dijaki so pri desetem vprašanju v povprečju dosegli 0,50 točke, standardni odklon znaša 

0,51 točke. Minimalno doseženo število točk pri desetem vprašanju je 0 točk, maksimalno 

pa 1 točka, torej v celoti pravilno podan odgovor. Polovica dijakov je bila sposobna na 

vprašanje podati popoln odgovor in tisti, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka, 

predstavljajo največji delež uspešnih dijakov. Tudi v tem primeru lahko ugotavljamo, da je 

dijakom oblika diagrama – s puščicami in »okviri« – pomagala pri izpeljavi nekega sklepa 

na podlagi predhodnih. Tudi če znajo puščice voditi dijake v zmedo, jim lahko v nekaterih 

primerih tudi pomagajo. Kljub temu, da so dijaki navajeni na odstavčni zapis, jim je pri tem 

vprašanju iskanje ustreznih sklepov zaradi »pogovornega jezika« predstavljalo težavo.  

 

Tabela 23: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri desetem vprašanju. 

Pravilen odgovor Napačen odgovor 

»∠AFD je velik 180°-60°- ∠ADF = 120°- 

∠ADF, in ∠BDE = 180° -60° - ∠ADF = 

»Ker je FDE enakostraničen trikotnik, so 

vsi trije koti enaki. Kot AFD in kot BDE sta 

zunanja kota in sta zato enaka. « 
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120°- ∠ADF, kar pomeni, da sta ∠AFD in 

∠BDE skladna.« 

»Ker je ∠BDA iztegnjen (180°), ko ga 

razdelimo vidimo, da je BDE = 180° - 60° 

- ∠ADF = 120°- ∠ADF. Vemo, da so 

notranji koti trikotnika v seštevku vedno 

180°, tako dobimo AFD = 180°- 60°- 

∠ADF = 120° - ∠ADF. Kota imata isto 

velikost, torej sta skladna.« 

»Zaradi opažanja 11, 12, 13.«  

 

6.6.  ČETRTI VIDIK: GENERALIZACIJA 
 

Zdaj preverimo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseganju vidika 

generalizacije med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama poteka 

in tistimi, ki so brali odstavčni dokaz. 

Tabela 24: Deleži pravilnih odgovorov pri vprašanjih, ki preverjajo zmožnost generalizacije.  

Legenda: DP – dokaz s pomočjo diagrama poteka, DV – dvostolpčni zapis, OD – odstavčni dokaz. 

 Opis vprašanja 
DP 

N=10 

DV 

N=10 

OD 

N=10 

Vprašanje 11 -opredelitev Ali je po tvojem mnenju dokaz 

pravilen? 

80% 100% 80% 

Vprašanje 11 -utemeljitev 50% 70% 60% 

Vprašanje 12 -opredelitev Ali velja, da sta kota CDF in FCD 

skladna? 

90% 100% 90% 

Vprašanje 12 - utemeljitev 70% 60% 80% 

Vprašanje 13 - opredelitev Kaj pomeni, da je podani dokaz 

veljaven? 

80% 100% 80% 

Vprašanje 13 -utemeljitev 50% 70% 60% 

Delež dijakov, ki so dosegli vidik generalizacije. 60% 80% 70% 

 

 

Diagram 6: Prikaz števila dijakov, ki dosegajo vidik generalizacije dokaza, glede na vrsto zapisa, ki so jo 

prebrali. 
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Ničelna hipoteza 5: Spremenljivki način zapisa dokaza in doseganje vidika generalizacije 

bralnega razumevanja sta neodvisni.   

Kulbackov 2Î test med dijaki, ki so brali različne vrste zapisov dokazov, v uspešnosti pri 

doseganju vidika generalizacije ni pokazal statistično pomembnih razlik (2Î = 0,966; g = 2; 

α = 0,617). Spremenljivki sta neodvisni. Ničelno hipotezo sprejmemo. Za vzorec lahko 

rečemo, da so se pri doseganju vidika generalizacije bralnega razumevanja najbolje 

odrezali dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (80%), nekoliko slabše so vidik dosegali tisti, 

ki so brali odstavčni zapis (70%), najslabše pa so se odrezali dijaki, ki so brali zapis dokaza 

s pomočjo diagrama poteka (60%).  

Do pomembnih razlik med dijaki v splošnem ni prišlo, vendar na podlagi rezultatov za 

vzorec sklepamo, da dijakom ob težjih vprašanjih, ki preverjajo višje miselne procese in 

naprednejše zmožnosti, nekoliko bolj koristi zapis, ki ima jasno strukturirane sklepe in 

trditve. Kljub temu, da so se dijaki prvič srečali z dvostolpčnim zapisom, so z njim dosegali 

najboljše rezultate.  

 

6.6.1. Komentar k enajstemu vprašanju preizkusa 

 

Pri opredelitvi glede točnosti enajstega vprašanja so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali 

dvostolpčni zapis (100%), slabše pa so se odrezali dijaki, ki so brali odstavčni zapis (90%) 

in dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka (90%). Tudi pri utemeljitvi odgovora 

pri enajstem vprašanju so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali odstavčni zapis (80%), 

nekoliko slabše dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (70%), najslabše pa dijaki, ki so brali 

zapis s pomočjo diagrama poteka (60%). 

Dijaki so pri enajstem vprašanju v povprečju dosegli 0,87 točke pri izbiri pravilnega 

odgovora, pri utemeljitvi le-tega pa 0,60 točke, standardni odklon znaša 0,35 točke pri izbiri 

pravilnega odgovora, pri utemeljitvi pa 0,50 točke. Minimalno doseženo število točk pri 

enajstem vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 2 točki, torej v celoti pravilen odgovor. Videti 

je, da so dijaki v veliki meri izbrali pravilen odgovor, ko so se opredelili glede resničnosti 

trditve. Medtem ko so z utemeljitvijo imeli nekaj več težav. Vsi dijaki niso bili zmožni 

določiti, ali je dokaz pravilen in so se zanašali na zunanje dejavnike, kot je navodilo naloge, 

avtoriteta in zaupanje do profesorja. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj pri razumevanju 

dokaza in potrebe po njem v šolstvu prihaja do večjih težav – slepo zaupanje v zunanje 

dejavnike in pomanjkanje osebne, notranje motivacije po dokazu pri dijakih. Pri tem 

vprašanju bi lahko pričakovali, da bodo dijaki dosegali boljše rezultate ob branju 

dvostolpčnega zapisa in zapisa s pomočjo diagrama poteka, saj oba izpostavita posamezne 

deduktivne korake in je hitro jasno, ali gre za ustrezen dokaz ali ne. V našem primeru se je 

zgodilo ravno obratno. Dijaki, ki so brali odstavčni zapis, so dosegali najboljše rezultate. 

Razlog za to je lahko zopet v navajenosti na prebrano obliko zapisa, ali pa so razlogi nekje 

drugje – predznanje, notranja oziroma osebna motivacija bralcev …  
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Tabela 25: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri enajstem vprašanju. 

Pravilen odgovor Napačen odgovor 

»Da, ker če si prebereš celoten potek 

dokazovanja, na koncu prideš do rešitve, ki 

se zdi pravilna. Vsak korak dokazovanja se 

mi zdi pravilen in trditve, ki sledijo 

vsakemu okvirčku so logične, saj jih lahko 

dobimo iz prejšnjih okvirčkov.«  

»V navodilu piše, da bomo prebrali dokaz 

neke geometrijske trditve in glede na to, da 

opravljate magistrski študij, domnevam, da 

se niste zmotili, hkrati pa to tudi ni 

psihološki test, da bi nam lagali.« 

»Da, nova trditev sledi prej dokazani 

trditvi, pripelje pa do končne.« 

»Da, ker ga je naredil strokovnjak in mu 

zaupam.« 

 

6.6.2. Komentar k dvanajstemu vprašanju preizkusa 

 

Pri opredelitvi glede točnosti dvanajstega vprašanja so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali 

dvostolpčni zapis (100%), slabše pa so se odrezali dijaki, ki so brali odstavčni zapis (80%) 

in dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka (80%). Tudi pri utemeljitvi odgovora 

pri dvanajstem vprašanju so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (80%), 

nekoliko slabše dijaki, ki so brali odstavčni zapis (60%), najslabše pa dijaki, ki so brali 

zapis s pomočjo diagrama poteka (50%). 

Dijaki so pri dvanajstem vprašanju v povprečju dosegli 0,93 točke pri izbiri pravilnega 

odgovora, pri utemeljitvi le-tega pa 0,70 točke, standardni odklon znaša 0,25 točke pri izbiri 

pravilnega odgovora, pri utemeljitvi pa 0,47 točke. Minimalno doseženo število točk pri 

dvanajstem vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 2 točki, torej v celoti pravilen odgovor. 

Dijaki v splošnem niso imeli večjih težav z vprašanjem. Pri nekaterih je opaziti neuspeh pri 

utemeljevanju zaradi naključno izbranega pravilnega odgovora pri utemeljitvi. Vrsta zapisa 

pri tem vprašanju glede na rezultate ni imela velikega vpliva. Kvečjemu so bili nekateri 

dijaki zavedeni in prepričani v skladnost že na podlagi skice, brez dodatnega razmisleka o 

trditvah, ki bi nas do sklepa o skladnosti zares pripeljale.   

 

Tabela 26: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri dvanajstem vprašanju. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Da, saj je FDC enakokrak.« »Da, sta enako velika.« 

»Točka, v kateri simetrala FE seka DC, recimo ji G, 

razpolavlja CD, torej sta DG in GC skladni. FD in 

FC sta enaki, saj točka F leži na simetrali daljice 

CD, zato je enako oddaljena tako od točke C, kot od 

točke E. Daljica FG je skladna sama sebi, zaradi 

lastnosti refleksivnosti. Ker so stranice skladne, sta 

trikotnika CFG in FDG skladna in so paroma 

skladni njuni koti.« 

»Da, ker sta DFC in DEC 

podobna.« 

 

 



64 
 

6.6.3. Komentar k trinajstemu vprašanju preizkusa 

 

Pri opredelitvi glede točnosti trinajstega vprašanja so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali 

dvostolpčni zapis (100%), slabše pa so se odrezali dijaki, ki so brali odstavčni zapis (80%) 

in dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka (80%). Tudi pri utemeljitvi pri 

enajstem vprašanju so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (70%), 

nekoliko slabše dijaki, ki so brali odstavčni zapis (60%), najslabše pa dijaki, ki so brali 

zapis s pomočjo diagrama poteka (50%). 

Dijaki so pri trinajstem vprašanju v povprečju dosegli 0,83 točke pri izbiri pravilnega 

odgovora, pri utemeljitvi le-tega pa 0,50 točke, standardni odklon znaša 0,38 točke pri izbiri 

pravilnega odgovora, pri utemeljitvi pa 0,51 točke. Minimalno doseženo število točk pri 

vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 2 točki, torej v celoti pravilen odgovor. Menimo, da so 

se pri tem vprašanju nekoliko bolje odrezali dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis, zato, ker 

so imeli trditve, sklepe in uporabljene lastnosti v dokazu razvrščene in so s tem lažje 

organizirali svoje znanje za potrebe razvoja težjih miselnih procesov. Opazno je, da pri 

višjih miselnih procesih manj dijakov uspešno pokaže obvladovanje obravnavane vsebine.  

Tabela 27: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri trinajstem vprašanju. 

Pravilen odgovor Napačen odgovor 

»Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih 

trikotnik ADF vedno podoben trikotniku 

BDE; ker je D poljubna točka in je 

dokazano, da pri danih pogojih to drži.« 

»Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih 

trikotnik ADF lahko podoben trikotniku 

BDE, ne vem zakaj.« 

»Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih 

trikotnik ADF vedno podoben trikotniku 

BDE. Dokaz je veljaven, če za vsak primer 

trditev, pri danih enakih pogojih, drži.«  

»Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih 

trikotnik ADF lahko podoben trikotniku 

BDE; ni nujno, da je podoben.« 

 

6.7.  PETI VIDIK: UPORABA  
 

Zdaj preverimo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseganju vidika uporabe 

med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama poteka in tistimi, ki 

so brali odstavčni dokaz. 

Tabela 28: Deleži pravilnih odgovorov pri vprašanjih, ki preverjajo zmožnost uporabe znanja. 

Legenda: DP – dokaz s pomočjo diagrama poteka, DV – dvostolpčni zapis, OD – odstavčni dokaz. 

 Opis vprašanja 
DP 

N=10 

DV 

N=10 

OD 

N=10 

Vprašanje 14.a - opredelitev Nov primer. Ali lahko iz našega 

dokaza sklepamo, da sta trikotnik 

GJL in trikotnik HJL podobna? 

70% 60% 50% 

Vprašanje 14.a - utemeljitev 50% 30% 20% 

Vprašanje 14.b - opredelitev Ali lahko iz dokaza sklepamo, da je 

daljica LK simetrala daljice IJ? 

0% 40% 30% 

Vprašanje 14.b - utemeljitev 0% 20% 30% 

Delež dijakov, ki so dosegli vidik uporabe. 0% 20% 0% 
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Ničelna hipoteza 6: Spremenljivki način zapisa dokaza in doseganje vidika uporabe 

bralnega razumevanja sta neodvisni.   

Kulbackov 2Î test med dijaki, ki so brali različne vrste zapisov dokazov, v uspešnosti pri 

doseganju vidika generalizacije ni pokazal statistično pomembnih razlik (2Î = 4,688; g = 2; 

α = 0,096). Spremenljivki sta neodvisni. Ničelno hipotezo sprejmemo. Za vzorec lahko 

rečemo, da so se pri doseganju vidika uporabe bralnega razumevanja najbolje odrezali 

dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza (20%), vidika niso dosegli tisti, ki so brali 

odstavčni zapis (0%) in dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka (0%).  

 

 

Diagram 7: Prikaz števila dijakov, ki dosegajo vidik uporabe dokaza, glede na vrsto zapisa, ki so jo 

prebrali. 

 

6.7.1. Komentar k štirinajstemu vprašanju preizkusa 

 

Pri opredelitvi glede točnosti prvega dela štirinajstega vprašanja so se najbolje odrezali 

dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka (70%), nekoliko slabše so se odrezali 

dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (60%) in najslabše dijaki, ki so brali odstavčni zapis 

dokaza (50%). Tudi pri utemeljitvi pri prvem delu štirinajstega vprašanja so se najbolje 

odrezali dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka (50%), nekoliko slabše dijaki, 

ki so brali dvostolpčni zapis (30%), najslabše pa dijaki, ki so brali odstavčni zapis (20%). 

Dijaki so pri prvem delu štirinajstega vprašanja v povprečju dosegli 0,60 točke pri izbiri 

pravilnega odgovora, pri utemeljitvi le-tega pa 0,33 točke, standardni odklon znaša 0,50 

točke pri izbiri pravilnega odgovora, pri utemeljitvi pa 0,48 točke. Minimalno doseženo 

število točk pri štirinajstem vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 1 točka, torej le deloma 

pravilen odgovor. Videti je, da so dijaki s tem vprašanjem imeli nekaj več težav, saj 

popolnoma pravilno nanj ni odgovoril nihče. Dijaki so s tem vprašanjem pokazali, da so 

začetniki v dokazovanju in sama aktivnost branja dokaza ni pripomogla k temu, da bi dijaki 

razvili zmožnost uporabe prebranega dokaza na novih situacijah. Razlog za to je lahko v 
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tem, da bi dijaki potrebovali več vaj, da bi razumeli namen samega dokazovanja in bi s tem 

lažje prepoznali, kdaj lahko obstoječ dokaz prenesejo na novo situacijo. Da so dijaki, ki so 

dosegli najboljše rezultate, brali dokaz s pomočjo diagrama poteka si razlagamo tako, da 

so si najlažje novo situacijo prenesli na svojo obliko dokaza – v »okvirih« so druge 

vrednosti, povezave se nekoliko situaciji prilagodijo. Medtem ko pri preostalih dveh 

zapisih ta prenos ni tako jasno razviden. 

Tabela 29: Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri prvem delu štirinajstega vprašanja. 

Delno pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Da, imamo enako situacijo kot pri našem 

dokazu, le da iz drugih opažanj sklepamo 

druge stvari.« 

»Ne, imamo premalo podatkov.« 

 

Pri opredelitvi glede točnosti drugega dela štirinajstega vprašanja so se najbolje odrezali 

dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (40%), nekoliko slabše so se odrezali dijaki, ki so brali 

odstavčni zapis (30%) in najslabše dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka (0%). 

Pri utemeljitvi pri drugem delu štirinajstega vprašanja so se najbolje odrezali dijaki, ki so 

brali odstavčni zapis (30%), nekoliko slabše dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis (20%) in 

najslabše dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka (0%). 

Dijaki so pri drugem delu štirinajstega vprašanja v povprečju dosegli 0,23 točke pri izbiri 

pravilnega odgovora, pri utemeljitvi le-tega pa samo 0,17 točke, standardni odklon znaša 

0,43 točke pri izbiri pravilnega odgovora, pri utemeljitvi pa 0,38 točke. Minimalno 

doseženo število točk pri vprašanju je 0 točk, maksimalno pa 2 točki, torej v celoti pravilno 

podan odgovor. Dijaki so z vprašanjem imeli precej težav in samo pet dijakov je uspelo na 

vprašanje odgovoriti pravilno – tako na opredelitev kot na utemeljitev. V tem primeru, ko 

so dijaki morali prepoznati drugačno situacijo in jim podani dokaz več ne ustreza, se je 

dokaz s pomočjo diagrama poteka izkazal kot najmanj uporabnega. Nekoliko boljše so se 

odrezali dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis – lahko da je nanje pozitivno vplivala 

strukturiranost podatkov. Najboljši rezultat pa so dosegli dijaki, ki so brali odstavčni zapis. 

Razlog za to vidimo bolj v drugih dejavnikih kot v sami vrsti zapisa. Na dijake lahko vpliva 

tudi to, da so na to vrsto zapisa dokaza navajeni.   

Tabela 30:  Primer pravilnih in nepravilnih odgovorov pri drugem delu štirinajstega vprašanja. 

Pravilen odgovor Nepravilen odgovor 

»Ne, ker ne vemo ali sta kot JKI in kot JLI 

skladna.« 

»Da, enaki pogoji kot pri prejšnjem 

trikotniku.« 

 

Videti je, da so dijaki različno uspešno dosegali različne vidike bralnega razumevanja glede 

na različne zapise prebranega dokaza.  
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Diagram 8: Prikaz števila dijakov, ki dosegajo posamezen vidik bralnega razumevanja glede na vrsto 

zapisa dokaza, ki so jo brali. 

 

Diagram 8 kaže, da so se pri reševanju vprašanj, ki preverjajo doseganje osnovnega znanja, 

najbolje izkazali dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama poteka, ter dijaki, ki so brali 

dokaz v dvostolpčni obliki. Nekoliko slabše so se izkazali dijaki, ki so brali odstavčni zapis 

dokaza.  

Pri doseganju logičnega statusa med branjem geometrijskih dokazov so najboljši rezultat 

dosegli dijaki, ki so brali odstavčni zapis. Nekoliko slabše so se odrezali dijaki, ki so brali 

dvostolpčni zapis dokaza in najslabše dijaki, ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka.  

Odstavčni zapis se je izkazal kot najbolj učinkovit tudi pri preverjanju doseganja vidika 

povzemanja pri dijakih. V tem primeru so se enako dobro odrezali tudi dijaki, ki so brali 

zapis s pomočjo diagrama poteka, slabše pa dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza. 

Pri doseganju vidika generalizacije in uporabe pa so se najbolje odrezali dijaki, ki so brali 

dvostolpčni zapis dokaza. Pri doseganju generalizacije so nekoliko slabše rezultate dosegli 

dijaki, ki so brali odstavčni zapis dokaza, najslabše pa dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo 

diagrama poteka. Pri vidiku uporabe so bili dijaki, ki so brali dokaz s pomočjo diagrama 

poteka in odstavčni dokaz, neuspešni.  

Takšen rezultat ne preseneča, saj je tudi smiselno, da je dijakom pri različnih miselnih 

procesih ustrezala različna oblika zapisa dokaza. Lažja vprašanja so bolje reševali dijaki s 

pomočjo diagrama poteka in dvostolpčnega zapisa dokaza. Za to vidimo več razlogov. 

Lahko gre zgolj za naključje in se resnični razlogi skrivajo v predznanju dijakov, času 

porabljenemu za učenje obravnavane tematike, tudi skica ob dokazu je lahko pripomogla k 

priklicu osnovnega znanja. Lahko pa so se dijakom zdeli začetni koraki dokaza bolj 

pregledni s pomočjo diagrama poteka. Pri vprašanjih, ki so preverjala logični status trditev 

v dokazu in zmožnost povzemanja dijakov, se je kot najboljši izkazal odstavčni zapis 

dokaza, ker so nanj dijaki navajeni in tudi po navadi takšna vprašanja rešujejo pri pouku. 

Pri preverjanju vidika povzemanja so bili dijaki uspešni tudi ob branju dokaza z diagramom 
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poteka. Tudi tukaj bi se lahko vprašali, kaj vse poleg nazornosti zapisa z diagramom še 

lahko vpliva na takšen rezultat dijakov. Pri težjih vprašanjih, ki preverjajo sposobnost 

generalizacije in uporabe dijakov, se je kot najboljši izkazal dvostolpčni zapis. Razlog za 

to vidimo v preglednosti zapisa, ki dijakom omogoča spremljanje dokaza korak za 

korakom, jasno razvidno je opažanje in ustrezen argument v vsaki novi vrstici.  

 

6.8.  DOSEGANJE NIVOJEV BRALNEGA RAZUMEVANJA 

GEOMETRIJSKIH DOKAZOV 
 

Spodnja tabela prikazuje strukturo dijakov glede na vrsto zapisa, ki so ga brali, doseganje 

posameznega nivoja bralnega razumevanja ter oceno, ki jo imajo pri matematiki. Vrednost 

doseganja posameznega nivoja smo določili tako, da smo preverili:  

- Če dijak dosega vidik osnovnega znanja, potem dosega tudi prvi nivo bralnega 

razumevanja geometrijskih dokazov (razumevanje površja) in se s tem približuje 

drugemu nivoju (razumevanje prepoznanih elementov), v nasprotnem primeru, 

prvega nivoja ne dosega. 

- Če dijak dosega tako vidik logičnega statusa, kot povzemanja, potem dosega drugi 

nivo bralnega razumevanja geometrijskih dokazov (razumevanje prepoznanih 

elementov) in se s tem približuje tretjemu nivoju (razumevanje povezovanja 

elementov), v nasprotnem primeru drugega nivoja ne dosega. 

- Če dijak dosega tako nivo generalizacije, kot nivo uporabe, potem dosega tretji nivo 

bralnega razumevanja geometrijskih dokazov (razumevanje povezovanja 

elementov) in se s tem približuje četrtemu nivoju (doseganje enkapsulacije), ki je 

neskončna stopnja bralnega razumevanja geometrijskih dokazov. V nasprotnem 

primeru tretjega nivoja (in posledično tudi četrtega nivoja) dijak ne dosega. 

Pri vrsti zapisa smo upoštevali dejstvo, ali je dijak bral dokaz s pomočjo diagrama poteka 

– DP, ali je bral dvostolpčni dokaz – DD, ali pa je dijak bral zapis dokaza v obliki odstavka 

– OD. 

Pri oceni posameznega dijaka smo navedli uspeh, ki so ga dijaki zapisali na preizkus 

znanja:  

- Ocena 5 predstavlja odličen uspeh. 

- Ocena 4 predstavlja prav dober uspeh. 

- Ocena 3 predstavlja dober uspeh. 

- Ocena 2 predstavlja zadosten uspeh. 

Tabela 31: Doseganje nivojev bralnega razumevanja po dijakih.  

Legenda: DP – dokaz s pomočjo diagrama poteka, DD – dvostolpčni zapis dokaza, OD – odstavčni zapis 

dokaza, Prvi nivo – nivo razumevanja površja, Drugi nivo – nivo razumevanja prepoznanih elementov, Tretji 

nivo – nivo razumevanja povezovalnih elementov, Ocena – splošni učni uspeh pri matematiki. 

 
Vrsta zapisa Prvi nivo Drugi nivo Tretji nivo Ocena 

Dijak 1 DP  Dosega Ne dosega Ne dosega 3 

Dijak 2 OD Dosega Ne dosega Ne dosega 2 

Dijak 3 DD Dosega Ne dosega Ne dosega 2 
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Dijak 4 DP Dosega Dosega Ne dosega 4 

Dijak 5 OD Dosega Dosega Ne dosega 5 

Dijak 6 DD Dosega Ne dosega Dosega 3 

Dijak 7 DP Dosega Ne dosega Ne dosega 5 

Dijak 8 OD Dosega Dosega Ne dosega 5 

Dijak 9 DD Dosega Ne dosega Ne dosega 5 

Dijak 10 DP Dosega Dosega Ne dosega 3 

Dijak 11 OD Dosega Dosega Ne dosega 5 

Dijak 12 DD Dosega Ne dosega Ne dosega 5 

Dijak 13 DP Dosega Ne dosega Ne dosega 3 

Dijak 14 OD Dosega Dosega Ne dosega 4 

Dijak 15 DD Dosega Dosega Dosega 5 

Dijak 16 DP Dosega Dosega Ne dosega 5 

Dijak 17 OD Dosega Ne dosega Ne dosega 3 

Dijak 18 DD Dosega Ne dosega Ne dosega 3 

Dijak 19 DP Dosega Ne dosega Ne dosega 2 

Dijak 20 OD Ne dosega Ne dosega Ne dosega 3 

Dijak 21 DD Dosega Ne dosega Ne dosega 3 

Dijak 22 DP Dosega Ne dosega Ne dosega 3 

Dijak 23 OD Dosega Ne dosega Ne dosega 2 

Dijak 24 DD Dosega Ne dosega Ne dosega 5 

Dijak 25 DP Dosega Ne dosega Ne dosega 3 

Dijak 26 OD Dosega Dosega Ne dosega 5 

Dijak 27 DD Dosega Dosega Ne dosega 4 

Dijak 28 DP Dosega Dosega Ne dosega 5 

Dijak 29 OD Dosega Dosega Ne dosega 2 

Dijak 30 DD Dosega Ne dosega Ne dosega 4 

 

 

Diagram 9: Prikaz števila dijakov glede na doseganje posameznega nivoja bralnega razumevanja. 
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V nadaljevanju nas najprej zanima odgovor na naše prvo raziskovalno vprašanje, ali se 

pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženem nivoju bralnega razumevanja 

geometrijskih dokazov med dijaki, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama 

poteka in tistimi, ki so brali odstavčni dokaz. Glede na do sedaj analizirano v raziskavi 

predvidevamo, da bo odgovor negativen. Pred samo izvedbo raziskave, pa so bila naša 

pričakovanja drugačna.  

Ničelna hipoteza 7: Spremenljivki vrsta zapisa dokaza in dosežen nivo bralnega 

razumevanja geometrijskih dokazov sta neodvisni. 

Tabela 32: Doseganje nivojev bralnega razumevanja glede na način zapisa dokaza.  

Legenda:  NIŽJI NIVO: 0N – ne dosega najnižjega nivoja bralnega razumevanja, 1N – dosega nivo 

razumevanja površja, VIŠJI NIVO: 2N – dosega nivo razumevanja prepoznanih elementov dokaza, 3N – 

dosega nivo razumevanja povezovalnih elementov v dokazu in se približa nivoju doseganja enkapsulacije 

dokaza.   

 
NIŽJI NIVO 

(0N ali 1N) 

VIŠJI NIVO 

(2N ali 3N) 

V
rsta zap

isa d
o
k
aza 

Zapis s pomočjo 

diagrama poteka 

f 6 4 

f% 60,0% 40,0% 

Dvostolpčni zapis 

dokaza 

f 6 4 

f% 60,0% 40,0% 

Odstavčni zapis dokaza 
f 4 6 

f% 40,0% 60,0% 

 

Kulbackov 2Î test med dijaki, ki so brali različne vrste zapisov dokazov, v doseganju 

različnih nivojev bralnega razumevanja ni pokazal statistično pomembnih razlik (2Î = 

1,075; g = 2; α = 0,584). Spremenljivki sta neodvisni. Ničelno hipotezo sprejmemo. Za 

vzorec lahko rečemo, da so dijaki, ki so brali zapis v obliki diagrama poteka v veliki meri 

dosegali prvi nivo bralnega razumevanja in se približali drugemu (60%), preostali dijaki, 

ki so brali zapis s pomočjo diagrama poteka (40%), so dosegli tudi drugi nivo bralnega 

razumevanja in se s tem približali tretjemu nivoju. Dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis 

dokaza, so v največji meri dosegali prvi nivo bralnega razumevanja in se približali drugemu 

nivoju (60%), 20% dijakov je doseglo tudi drugi nivo in se približalo tretjemu nivoju. 

Preostalih 20% dijakov je uspešno doseglo tretji nivo bralnega razumevanja in se s tem 

približali najvišjemu, četrtemu nivoju. Dijaki, ki so brali odstavčni zapis dokaza so v 

največji meri dosegali drugi nivo (60%) in se tako približali tretjemu. 30% dijakov je 

doseglo prvi nivo in se približalo drugemu nivoju bralnega razumevanja. 10% dijakom, ki 

so brali odstavčni zapis, pa ni uspelo pokazati znanja doseganja prvega nivoja bralnega 

razumevanja.   

Vidimo, da do statistično pomembnih razlik med skupinami dijakov ni prišlo. To samo 

potrdi naše dejstvo, da so se dijaki enako dobro odrezali pri vseh vrstah zapisa dokaza, 

kljub temu, da so do sedaj delali samo z odstavčno vrsto zapisa dokaza. Nekaj vzorcev v 

bralnem razumevanju različnih vrst zapisa dokaza smo kljub majhnim razlikam opazili. 

Samo nekaj dijakom, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza, je uspelo doseči najvišji nivo 

bralnega razumevanja. Kot smo že pri doseganju različnih vidikov bralnega razumevanja 

omenili, razlog za to vidimo v urejenosti in strukturiranosti te vrste zapisa dokaza. Takšen 
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zapis lahko dijakom pri težjih miselnih procesih pomaga pri organiziranju misli in novih 

podatkov. Nekoliko manj so bili uspešni dijaki, ki so brali preostali dve vrsti zapisa dokaza. 

Pri odstavčnem zapisu vidimo težavo v preveč formalnem zapisu, ki ni tako pregleden in 

jasen kot preostala dva in dijaki lahko hitro kakšno informacijo spregledajo pri branju ali 

pa jo neuspešno umestijo oziroma povežejo z informacijami, ki jih že poznajo. Problem 

zapisa s pomočjo diagrama poteka bi lahko bil v tem, da se dijaki samo iz takšnega zapisa 

ne najbolje znajdejo, saj z njim niso navajeni delati. Morda jim pri težjih miselnih procesih 

kljub zelo nazornemu vizualnemu prikazu poteka dokaza manjka več besedila, ki bi 

podkrepilo obstoječe logične povezave med trditvami dokaza.  

 

6.9.  VPLIV PREDZNANJA NA BRALNO RAZUMEVANJE 
 

Zdaj je smiselno preveriti, ali ima pri bralnem razumevanju različnih vrst zapisov dokazov 

kakšen vpliv predznanje dijakov.  

Ker smo predznanje merili na dva različna načina – skozi oceno dijakov pri matematiki in 

skozi prva tri vprašanja na preizkusu znanja, smo se odločili najprej preveriti, ali obstaja 

kakšna povezanost med tema dvema spremenljivkama.  

Spearmanov koeficient korelacije (ρ=0,22, α =0,252) pokaže, da je povezanost med učnim 

uspehom dijakov pri matematiki (ocena) in doseženim številom točk preizkusu znanja pri 

vprašanjih, ki preverjajo predznanje, nizka oziroma šibka.  

V nadaljevanju bomo preverili, kakšen vpliv ima ocena pri matematiki na bralno 

razumevanje glede na različne vrste zapisov dokaza. 

Tabela 33: Doseganje nivojev bralnega razumevanja zapisa dokaza s pomočjo diagrama poteka glede na 

šolsko oceno pri matematiki.  

Legenda: NIŽJI NIVO: 0N – ne dosega prvega nivoja (razumevanje površine) bralnega razumevana, 1N – 

dosega prvi nivo bralnega razumevanja (razumevanje prepoznanih elementov), VIŠJI NIVO: 2N – dosega 

drugi nivo bralnega razumevanja (razumevanje povezovalnih elementov). BOLJŠE PREDZNANJE – dijaki, 

ki dosegajo odličen in prav dober splošni učni uspeh, SLABŠE PREDZNANJE – dijaki, ki dosegajo dober in 

zadosten splošni učni uspeh pri matematiki. 

 OCENA  

NIŽJI 

NIVO 

(0N ali 1N) 

VIŠJI 

NIVO 

(2N ali 3N) 

V
rsta zap

isa 

Zapis s pomočjo 

diagrama poteka 

Boljše 

predznanje 

(5 in 4) 

f 1 3 

f% 10,0% 30,0% 

Slabše 

predznanje 

(3 in 2) 

f 5 1 

f% 50,0% 10,0% 

 

Ničelna hipoteza 8: Spremenljivki šolska ocena pri matematiki in dosežen nivo bralnega 

razumevanja pri dokazu s pomočjo diagrama poteka sta neodvisni. 
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Kulbackov 2Î test med dijaki, ki so brali zapis dokaza s pomočjo diagrama poteka, v 

doseganju  različnih nivojev bralnega razumevanja glede na splošni učni uspeh pri 

matematiki (ocena) ni pokazal statistično pomembnih razlik (2Î = 3,555; g = 1; α = 0,059), 

oziroma so te na sami meji pomembnosti. Spremenljivki sta neodvisni. Ničelno hipotezo 

sprejmemo. Za vzorec lahko rečemo, da so dijaki z boljšim učnim uspehom pri matematiki 

dosegali višje nivoje bralnega razumevanja (30%). Dijaki s slabšim predznanjem pa so 

dosegali nižje nivoje bralnega razumevanja (50%). Dijak s slabšim predznanjem (10%) je 

s pomočjo zapisa dokaza v obliki diagrama poteka dosegel višje nivoje bralnega 

razumevanja, medtem ko je en dijak (10%) z boljšim predznanjem dosegel samo nižje 

nivoje bralnega razumevanja. Predznanje oziroma splošni učni uspeh pri matematiki je 

verodostojen pokazatelj nivoja doseganja bralnega razumevanja. Zapis v obliki diagrama 

poteka v tem primeru ni imel velikega vpliva na uspešnost dijakov. Več kot polovica 

dijakov (60%) s pomočjo zapisa dokaza v obliki diagrama poteka ni dosegla višjih nivojev 

bralnega razumevanja geometrijskih dokazov. Razlog za to vidimo predvsem v tem, da pri 

višjih nivojih bralnega razumevanja delujejo višji miselni procesi, ki zahtevajo od dijakov 

organizacijo znanj in misli, kar je morda dijakom s slabšim predznanjem predstavljalo 

težavo, saj zapisa niso popolnoma razumeli. Dijakom, ki se prvič srečajo s takšno obliko 

zapisa dokaza, je težje prepoznati potek dokaza in posploševati dejstva iz dokaza ter 

uporabljati novo znanje na novih primerih.  

Tabela 34: Doseganje nivojev bralnega razumevanja dvostolpčnega zapisa dokaza glede na šolsko oceno pri 

matematiki. 

Legenda: NIŽJI NIVO: 0N – ne dosega prvega nivoja (razumevanje površine) bralnega razumevana, 1N – 

dosega prvi nivo bralnega razumevanja (razumevanje prepoznanih elementov), VIŠJI NIVO: 2N – dosega 

drugi nivo bralnega razumevanja (razumevanje povezovalnih elementov). BOLJŠE PREDZNANJE – dijaki, 

ki dosegajo odličen in prav dober splošni učni uspeh, SLABŠE PREDZNANJE – dijaki, ki dosegajo dober in 

zadosten splošni učni uspeh pri matematiki. 

 OCENA  
NIŽJI NIVO 

(0N in 1N) 

VIŠJI NIVO 

(2N in 3N) 

V
rsta zap

isa
 

Dvostolpčni 

zapis dokaza 

Boljše predznanje 

(5 in 4) 

f 4 2 

f% 40,0% 20,0% 

Slabše predznanje 

(3 in 2) 

f 3 1 

f% 30,0% 10,0% 

 

Ničelna hipoteza 9: Spremenljivki šolska ocena pri matematiki in dosežen nivo bralnega 

razumevanja pri dvostolpčnem dokazu sta neodvisni. 

Kulbackov 2Î test med dijaki, ki so brali dvostolpčni zapis dokaza, v doseganju  različnih 

nivojev bralnega razumevanja glede na splošni učni uspeh pri matematiki (ocena) ni 

pokazal statistično pomembnih razlik (2Î = 0,080; g = 1; α ≅ 0,777). Spremenljivki sta 

neodvisni. Ničelno hipotezo sprejmemo. Slabše znanje je dijake privedlo do več napačnih 

zaključkov in sklepov. Dijaki s slabšim predznanjem niso bili sposobni posploševanja in 

uporabe na novo pridobljenega znanja v različnih situacijah (30%), samo en dijak s slabšim 

predznanjem je dosegel višji nivo bralnega razumevanja (10%). Zanimivo dejstvo je to, da 

je med neuspešnimi dijaki (tisti, ki dosegajo nižje nivoje bralnega razumevanja), kar 40% 

takšnih, ki imajo dobro predznanje. Dva dijaka z boljšim predznanjem pa sta dosegla tudi 

višje nivoje bralnega razumevanja (20%). Kar 70% dijakov ni uspelo doseči višjih nivojev 
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bralnega razumevanja. Glavni razlog za to vidimo v tem, da so se dijaki prvič srečali z 

dvostolpčno obliko zapisa dokaza in so iz nje težje prepoznali ter posploševali ključna 

dejstva dokaza. 

Tabela 35: Doseganje nivojev bralnega razumevanja odstavčnega zapisa dokaza glede na šolsko oceno pri 

matematiki. 

Legenda: NIŽJI NIVO: 0N – ne dosega prvega nivoja (razumevanje površine) bralnega razumevana, 1N – 

dosega prvi nivo bralnega razumevanja (razumevanje prepoznanih elementov), VIŠJI NIVO: 2N – dosega 

drugi nivo bralnega razumevanja (razumevanje povezovalnih elementov). BOLJŠE PREDZNANJE – dijaki, 

ki dosegajo odličen in prav dober splošni učni uspeh, SLABŠE PREDZNANJE – dijaki, ki dosegajo dober in 

zadosten splošni učni uspeh pri matematiki. 

 OCENA  

NIŽJI 

NIVO 

(0N in 1N) 

VIŠJI 

NIVO 

(2N in 3N) 

V
rsta zap

isa 

Odstavčni zapis 

dokaza 

Boljše 

predznanje 

(5 in 4) 

f 0 5 

f% 00,0% 50,0% 

Slabše 

predznanje 

(3 in 2) 

f 4 1 

f% 40,0% 10,0% 

 

Ničelna hipoteza 10: Spremenljivki šolska ocena pri matematiki in dosežen nivo bralnega 

razumevanja pri odstavčnem dokazu sta neodvisni. 

Kulbackov 2Î test je med dijaki, ki so brali odstavčni zapis dokaza, v doseganju  različnih 

nivojev bralnega razumevanja glede na splošni učni uspeh pri matematiki (ocena) pokazal 

statistično pomembne razlike (2Î = 8,456; g = 1; α = 0,004). Spremenljivki sta odvisni. 

Ničelno hipotezo zavrnemo. S tveganjem manjšim od 0,4% trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici šolska ocena statistično pomembno vplivala na dosežen nivo bralnega 

razumevanja odstavčnega zapisa geometrijskega dokaza. Predznanje (ocena) je torej v 

kombinaciji z odstavčnim zapisom dokaza statistično pomemben napovednik doseganja 

nivoja bralnega razumevanja geometrijskih dokazov. Dijaki z boljšim predznanjem 

dosegajo višje nivoje bralnega razumevanja, kot bralci s slabšim predznanjem. To nas ne 

preseneča, zaradi same narave predznanja, kot napovednika bralnega razumevanja. Slabše 

znanje je dijake privedlo do več napačnih zaključkov in sklepov. Dijaki s slabšim 

predznanjem niso bili sposobni posploševanja in uporabe na novo pridobljenega znanja v 

različnih situacijah. Odstavčni zapis je tako poudaril razliko med boljšimi in slabšimi dijaki 

z eno samo izjemo. Eden izmed dijakov s slabim predznanjem (dober učni uspeh) je dosegel 

višje nivoje bralnega razumevanja.  
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

V magistrskem delu smo se ukvarjali s problemom dokazovanja v šolski geometriji. S 

študijem literature smo ugotovili, da je dokaz vsekakor eden izmed bistvenih matematičnih 

konceptov, ki učencem omogoča razvoj različnih osebnostnih kompetenc, ki so 

vseživljenjsko pomembne. Pri tem smo zasledili, da je kljub pomembnosti dokazovanja, 

le-to v šolah precej zanemarjeno. Poudarili smo, da morajo dokazi učencem predstavljati 

izziv, vedeti morajo, zakaj dokaze potrebujejo in kako jih izdelujemo. Pri podajanju 

oziroma prenašanju matematične kulture na učence smo seveda pomembni mi, učitelji 

matematike, ki moramo svoje ustaljene aktivnosti dokazovanja prilagoditi tako, da bodo za 

učence zanimive. Eden izmed načinov, kako to lahko dosežemo, je, da učencem 

predstavimo različne vrste zapisov dokazov. Glede na to, da učenci v šolah v večini 

primerov ob srečanju z dokazi le-te prebirajo iz učbenikov ali učiteljevih navodil, je 

smiselno preveriti, ali je branje tista aktivnost, ki bi jo lahko spodbujali, da bi učenci bolje 

razumeli koncept dokazovanja, začutili potrebo po njem in posledično tudi sami bolj 

uspešno sodelovali pri izdelavi dokazov. Odločili smo se raziskati bralno razumevanje 

geometrijskih dokazov pri učencih, ki berejo različne vrste zapisov dokazov. Natančneje, 

osredotočili smo se na najbolj formalen zapis dokaza, na katerega so učenci v šolah tudi 

najbolj navajeni – odstavčni zapis, temu sledi zapis, ki je v ameriških šolah v zadnjih 

desetletjih doživel razcvet in se ga uporablja v večini šol na vseh stopnjah izobraževanja – 

dvostolpčni zapis, ter zapis, ki je nekoliko manj pogost, je pa vizualno nazoren in jasno 

predstavi potek dokaza od začetnih lastnosti do končnega sklepa – dokaz s pomočjo 

diagrama poteka. Izdelali smo preizkus znanja, ki temelji na modelu bralnega razumevanja 

geometrijskih dokazov, ki sta ga razvila Yang in Lin (2007). Preizkus znanja preverja tako 

predznanje učencev kot doseganje vidikov bralnega razumevanja. Vidiki sledijo logičnem 

sosledju miselnih procesov pri učencih, saj preverjajo zmožnosti priklica osnovnega 

znanja, ugotavljanja logičnega statusa trditev v dokazu, zmožnost povzemanja, 

generalizacije in uporabe na novo pridobljenega znanja. Vsi ti vidiki se strukturno 

prepletajo z nivoji bralnega razumevanja, ki sta jih opredelila Yang in Lin (2007) – od 

razumevanja površja, prek razumevanja prepoznanih elementov dokaza in povezovanja le-

teh, do zmožnosti enkapsulacije novega znanja.  

Na podlagi izvedene raziskave in analize pridobljenih podatkov – po posameznih 

vprašanjih preizkusa, po vidikih in nivojih bralnega razumevanja, smo dobili rezultate, s 

katerimi lahko odgovorimo na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

RV1. Kakšne so razlike v doseženem nivoju bralnega razumevanja geometrijskih 

dokazov med učenci, ki so brali dvostolpčni dokaz, dokaz s pomočjo diagrama poteka 

in odstavčni dokaz? 

Videli smo, da v našem primeru do statistično pomembnih razlik med učenci, ki so brali 

različne vrste zapisov v doseganju nivojev bralnega razumevanja dokazov, ni prišlo. To 

dejstvo nas je nekoliko presenetilo, saj smo pričakovali večja odstopanja pri posameznih 

vrstah zapisov dokazov. Namreč, učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so navajeni dela z 

odstavčnim zapisom dokazov in so se s preostalima dvema zapisoma srečali prvič. Glede 

na to bi lahko pričakovali veliko boljše rezultate pri ustaljenem načinu reševanja oziroma 

branja dokazov, vendar temu ni bilo tako. Še več, iz analize doseganja posameznih vidikov 
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bralnega razumevanja, ki so določali, kateri nivo bralnega razumevanja so učenci dosegli, 

je bilo nakazano, da so učencem na različnih miselnih stopnjah ustrezali različni načini 

zapisa dokaza. Izkazalo se je, da je učencem med reševanjem lažjih nalog pomagalo branje 

dokaza v obliki diagrama poteka in dokaza v dvostolpčni obliki. Pri vprašanjih z namenom 

preverjanja zmožnosti določanja logičnega statusa elementov v dokazu je učencem 

nekoliko bolj odgovarjal zapis v obliki odstavka. Odstavčni zapis in zapis z diagramom 

poteka sta pri učencih povzročila najboljše rezultate med povzemanjem elementov dokaza. 

Za zahtevnejše naloge, ki so od učencev zahtevale generalizacijo in uporabo novega znanja, 

pa se je kot najbolj uporaben izkazal dvostolpčni zapis dokaza.  

Ker teoretična izhodišča napeljujejo na dejstvo, da je eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov, ki napovedujejo bralno razumevanje geometrijskih dokazov ravno predznanje 

učencev, smo se odločili preveriti ali predznanje v kombinaciji z različnimi vrstami zapisov 

dokazov pripelje do razlik v doseganju nivoja bralnega razumevanja.  

RV2. Kakšne so razlike v bralnem razumevanju geometrijskih dokazov med učenci 

glede na nivo njihovega predznanja in glede na različne načine zapisa dokaza? 

Izkaže se, da je predznanje statistično pomemben dejavnik pri napovedovanju doseganja 

nivoja bralnega razumevanja, pri odstavčnem zapisu dokaza. Pri dokazu s pomočjo 

diagrama poteka in dvostolpčnega zapisa dokaza predznanje ni imelo na doseganje nivojev 

bralnega razumevanja pomembnejšega vpliva. Pri odstavčnem zapisu smo opazili, da so 

dijaki z boljšim predznanjem dosegali višje nivoje bralnega razumevanja, dijaki s slabšim 

predznanjem pa so dosegali nižje nivoje bralnega razumevanja. Takšen rezultat nas ni 

presenetil, saj imajo učenci z boljšim predznanjem več možnosti za ustvarjanje pravilnih 

zaključkov iz prebranega in večje sposobnosti razvoja kompleksnejših miselnih procesov. 

Tako zapis s pomočjo diagrama poteka, odstavčni in dvostolpčni zapis sta nekaj dijakov 

kljub slabšemu predznanju pripeljala do višjega nivoja bralnega razumevanja, kar nakazuje 

na koristnost zapisa pri učencih s slabšim predznanjem. Presenetilo pa nas je dejstvo, da je 

nekaj dijakov z boljšim predznanjem doseglo samo nižje nivoje bralnega razumevanja. 

Učenci so torej kljub predhodnemu poznavanju samo ene izmed vrst zapisov dokazov 

enako dobro razumeli vse vrste zapisov dokazov. S tem smo pokazali, da lahko učence ob 

uvajanju različnih vrst zapisov dokazov privedemo do večjega bralnega razumevanja 

geometrijskih dokazov in posledično do večjega razumevanja samega koncepta 

dokazovanja, ki glede na teoretična izhodišča lahko pripelje do izboljšane samostojne 

izdelave dokazov. Ena izmed smernic, ki smo jo na podlagi izvedene raziskave ugotovili 

je ta, da je vsekakor učencem dobro predstaviti in podati v branje več različnih vrst zapisov 

dokazov, saj jim bomo tako omogočili več načinov predstavitve te kompleksne tematike. 

Še več, učence bi na začetku obravnave geometrijskih vsebin, ko si gradijo osnovno znanje, 

seznanili z dokazom v obliki diagrama poteka, kateremu bi kot podporo podali še zapis 

dokaza v dvostolpčni obliki. Po tem ko bi učenci gradili znanje in dosegali višje miselne 

procese, bi nekoliko zmanjšali prikaz dokaza v obliki diagrama poteka in se osredotočili na 

dvostolpčni zapis in počasi predstavljali najbolj formalno obliko dokaza – odstavčni zapis. 

Pri najtežjih geometrijskih problemih in miselnih procesih, ki podpirajo generalizacijo in 

uporabo, bi še vedno velik poudarek dali na dvostolpčni zapis dokaza in poleg tega učence 

pripravili na formalni, odstavčni zapis dokazov. Kot pomemben rezultat raziskave bi 

izpostavili tudi samo aktivnost branja geometrijskih dokazov. Verjetno bi učenci ob 

takšnem načinu dela, kot smo ga prikazali v magistrskem delu, torej s pomočjo bralne 

aktivnosti in različnih vrst zapisov dokaza, veliko hitreje usvojili pojem dokaza in samega 

procesa dokazovanja in bi bili zato hitreje sposobni sami uspešno izdelovati podobne 

dokaze. 
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VI. PRILOGE  

1. PREIZKUS ZNANJA, KI TEMELJI NA 

DVOSTOLPČNEM ZAPISU 

 

Spoštovani dijaki in dijakinje,  

 

 

sem Sanja Jedrinović, študentka magistrskega študija Predmetnega poučevanja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela raziskujem bralno 

razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov. Prosim vas za 

sodelovanje v tej raziskavi. Prebrali boste dokaz neke geometrijske trditve, nato pa 

odgovorili na nekaj vprašanj. Reševanje vprašalnikov traja eno šolsko uro.  

Vsi pridobljeni podatki so popolnoma anonimni in  bodo uporabljeni samo v namen moje 

raziskave. Ker potrebujem informacijo o predznanju posameznega reševalca, vas prosim, 

če na spodnjo črto zapišete svojo oceno pri matematiki v zadnji konferenci. 

Moja ocena pri matematiki v zadnji konferenci: _________________ 

 

 

 

Že v naprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,  

Sanja Jedrinović 

 

Ljubljana, 20.5.2016  
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DVOSTOLPČNI ZAPIS 

  

NALOGA. Dokaži trditev. 

 

Dano: 

△ABC je enakostraničen.  

D je poljubna točka na daljici AB. 

Simetrala daljice CD seka stranico BC oz. 

AC v točki E oz. F. 

Trdimo: 

Trikotnik △ADF je podoben trikotniku 

△BDE. 
 

Dokaz: 

OPAŽANJE UTEMELJITEV 

1 △ABC je enakostraničen. Dano. 

2 D je poljubna točka na daljici AB. Dano. 

3 FE je simetrala daljice CD. Dano.  

4 FE ≅ FE  Zaradi refleksivnosti. 

5 FD ≅ FC Ker leži F na simetrali daljice CD. 

6 ED ≅ EC Ker leži E na simetrali daljice CD. 

7 △FEC ≅ △FED Trikotnika sta skladna, ker se paroma ujemata v vseh 

treh stranicah. 

8 ∠EDF ≅ ∠FCE Ker sta trikotnika △FEC in △FED skladna in oglišče 

C ustreza oglišču D. 

9 ∠FCE = 60 ° 

∠A = 60 ° 

∠B = 60 ° 

Ker je trikotnik ABC enakostraničen. 

10 ∠EDF =60° Ker  ∠FCE ≅ ∠EDF. 

11 ∠AFD = 180°  - ∠A - ∠FDA = 120°  - 

∠FDA 

Zaradi vsote kotov v trikotniku.  

12 ∠BDE = 180°  - 60°  - ∠FDA = 120°  - 

∠FDA 

Zaradi iztegnjenega kota ∠BDA. 

13 ∠AFD ≅ ∠BDE Ker ∠AFD = 120°  - ∠FDA in ∠BDE = 120°  - ∠FDA 

14 Trikotnika △ADF in △BDE sta podobna. Ker se ujemata v vseh treh kotih. 
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DVOSTOLPČNI ZAPIS - VPRAŠANJA 

1. Na sliki  

a. poudari trikotnik △ADF; 

b. poudari  trikotnik △BDE;   

c. kot ∠FDE pa označi z lokom in s 

črko δ. 

2. Premica EF je simetrala daljice CD.  

Kaj to pomeni? 

Odgovor: 

 

3. Kaj pomeni, da sta dva trikotnika podobna?  

Odgovor:  

 

4. Ali je v trditvi potrebno dokazati, da je 

trikotnik △ABC enakostraničen?        DA           NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

5. Ali bi bil zapisani dokaz pravilen, če bi med seboj zamenjali vrstici 7 in 8?      DA           NE     
(obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

6. Ali bi bil zapisani dokaz pravilen, če bi med seboj zamenjali vrstici 10 in 11?      DA           NE     
(obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

7. Na osnovi katerih dejstev smo sklepali, da je kot δ = 60°? 

Odgovor: 

 

8. Povzemi bistvo dokaza s tremi ključnimi trditvami. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. Kateri pomemben sklep smo izpeljali iz dejstva, da sta trikotnika △FEC in △FED skladna? 

Odgovor: 

 

10. Pojasni, kako iz dejstva, da je kot δ = 60°, vidimo, da je ∠AFD ≅ ∠BDE. 

Odgovor: 

 

 

11. Ali je po tvojem mnenju zapisani dokaz pravilen?      DA           NE VEM         NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

12. Ali velja, da sta kota ∠CDF in ∠FCD skladna?                                       DA           NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

 

13. Kaj pomeni, da je gornji dokaz veljaven? Obkroži pravilno trditev ter jo utemelji. 

 

1) Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih trikotnik △ADF vedno podoben trikotniku △BDE. 

2) Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih trikotnik △ADF lahko podoben trikotniku △BDE. 

 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

14. Imamo enakostranični trikotnik △GHI ter točko J na stranici GH, točko L na stranici GI ter 

točko K na stranici IH. Kot ∠KJL meri 60°.  

 

a. Ali lahko iz našega dokaza sklepamo, da sta 

trikotnik △GJL in trikotnik △HJK podobna?  DA           

NE     (obkroži)   

Utemeljitev odgovora: 

 

 

 

 

b. Ali iz dokaza lahko sklepamo, da je daljica LK 

simetrala daljice IJ? DA           NE     (obkroži)   

Utemeljitev odgovora: 
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2. PREIZKUS, KI TEMELJI NA ODSTAVČNEM ZAPISU 
 

Spoštovani dijaki in dijakinje,  

 

 

sem Sanja Jedrinović, študentka magistrskega študija Predmetnega poučevanja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela raziskujem bralno 

razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov. Prosim vas za 

sodelovanje v tej raziskavi. Prebrali boste dokaz neke geometrijske trditve, nato pa 

odgovorili na nekaj vprašanj. Reševanje vprašalnikov traja eno šolsko uro.  

Vsi pridobljeni podatki so popolnoma anonimni in  bodo uporabljeni samo v namen moje 

raziskave. Ker potrebujem informacijo o predznanju posameznega reševalca, vas prosim, 

če na spodnjo črto zapišete svojo oceno pri matematiki v zadnji konferenci. 

Moja ocena pri matematiki v zadnji konferenci: _________________ 

 

 

 

Že v naprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,  

Sanja Jedrinović 

 

Ljubljana, 20.5.2016  
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ODSTAVČNI ZAPIS 

  

NALOGA. Dokaži trditev. 

 

Dano: 

△ABC je enakostraničen.  

D je poljubna točka na daljici AB. 

Simetrala daljice CD seka stranico BC oz. 

AC v točki E oz. F. 

Trdimo: 

Trikotnik △ADF je podoben trikotniku 

△BDE. 
 

 

Iz predpostavke vemo, da je △ABC enakostraničen, FE je simetrala daljice CD in 

D je poljubna točka na daljici AB. 

Stavek 1 

Daljica FE je skladna sama sebi, zaradi lastnosti refleksivnosti. Stavek 2 

Daljica FD je skladna FC, saj točka F leži na simetrali daljice CD, zato je enako 

oddaljena tako od točke C kot od točke D. 

Stavek 3 

Tudi daljici ED in EC sta skladni, saj tudi točka E leži na simetrali daljice CD in je 

zato enako oddaljena od točke F in točke E.  

Stavek 4 

Trikotnika △FEC  in △FED sta torej skladna, saj se paroma ujemata v vseh treh 

stranicah. 

Stavek 5 

Ker velja, da so v skladnih trikotnikih paroma ustrezni deli skladni, sta kot ∠EDF 

in kot ∠FCE skladna. 

Stavek 6 

Ker je trikotnik △ABC enakostraničen, so vsi njegovi notranji koti enaki 60°, torej 

∠FCE = 60 °, ∠A = 60 °, ∠B = 60 °. 

Stavek 7 

Ker je ∠FCE skladen ∠EDF, tudi kot ∠EDF meri 60°. Stavek 8 

Ker vemo, da je vsota kotov v trikotniku 180°, lahko za trikotnik AFD ugotovimo, 

da je ∠AFD = 180°  - ∠A - ∠FDA = 120°  - ∠FDA. 

Stavek 9 

Zaradi iztegnjenega kota ∠BDA trdimo, da je ∠BDE = 180°  - 60°  - ∠FDA = 120°  

- ∠FDA. 

Stavek 10 

Ker sta kot ∠BDE in kot ∠AFD enaka 120° - ∠FDA, trdimo, da sta kot ∠BDE in 

kot ∠AFD skladna. 

Stavek 11 

Trikotnika △ADF in △BDE sta torej podobna, saj se ujemata v vseh treh kotih.  Stavek 12 
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ODSTAVČNI ZAPIS - VPRAŠANJA 

1. Na sliki  

a. poudari trikotnik △ADF; 

b. poudari  trikotnik △BDE;   

c. kot ∠FDE pa označi z lokom in s 

črko δ. 

 

2. Premica EF je simetrala daljice CD.  

Kaj to pomeni? 

Odgovor: 

 

3. Kaj pomeni, da sta dva trikotnika podobna?  

Odgovor:  

 

4. Ali je v trditvi potrebno dokazati, da je trikotnik △ABC enakostraničen?        DA           NE     
(obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

5. Ali bi bil zapisani dokaz pravilen, če bi med seboj zamenjali stavka 6 in 5?      DA           NE     
(obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

6. Ali bi bil zapisani dokaz pravilen, če bi med seboj zamenjali stavka 8 in 9?      DA           NE     
(obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

7. Na osnovi katerih dejstev smo sklepali, da je kot δ = 60°? 

Odgovor: 

 

 

8. Povzemi bistvo dokaza s tremi ključnimi trditvami. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. Kateri pomemben sklep smo izpeljali iz dejstva, da sta trikotnika △FEC in △FED skladna? 

Odgovor: 

 

10. Pojasni, kako iz dejstva, da je kot δ = 60°, vidimo, da je ∠AFD ≅ ∠BDE. 

Odgovor: 

 

 

11. Ali je po tvojem mnenju zapisani dokaz pravilen?      DA           NE VEM         NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

12. Ali velja, da sta kota ∠CDF in ∠FCD skladna?                                       DA           NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

13. Kaj pomeni, da je gornji dokaz veljaven? Obkroži pravilno trditev ter jo utemelji. 

 

1) Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih trikotnik △ADF vedno podoben trikotniku △BDE. 

2) Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih trikotnik △ADF lahko podoben trikotniku △BDE. 

 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

14. Imamo enakostranični trikotnik △GHI ter točko J na stranici GH, točko L na stranici GI ter 

točko K na stranici IH. Kot ∠KJL meri 60°.  

 

a. Ali lahko iz našega dokaza sklepamo, 

da sta trikotnik △GJL in trikotnik 

△HJK podobna?  DA           NE     
(obkroži)   

Utemeljitev odgovora: 

 

 

 

 

b. Ali iz dokaza lahko sklepamo, da je 

daljica LK simetrala daljice IJ? DA           

NE     (obkroži)   

Utemeljitev odgovora: 
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3. PREIZKUS, KI TEMELJI NA ZAPISU DOKAZA S 

POMOČJO DIAGRAMA POTEKA 
 

Spoštovani dijaki in dijakinje,  

 

sem Sanja Jedrinović, študentka magistrskega študija Predmetnega poučevanja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela raziskujem bralno 

razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov. Prosim vas za 

sodelovanje v tej raziskavi. Prebrali boste dokaz neke geometrijske trditve, nato pa 

odgovorili na nekaj vprašanj. Reševanje vprašalnikov traja eno šolsko uro.  

Vsi pridobljeni podatki so popolnoma anonimni in  bodo uporabljeni samo v namen moje 

raziskave. Ker potrebujem informacijo o predznanju posameznega reševalca, vas prosim, 

če na spodnjo črto zapišete svojo oceno pri matematiki v zadnji konferenci. 

Moja ocena pri matematiki v zadnji konferenci: _________________ 

 

 

 

Že v naprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,  

Sanja Jedrinović 

 

Ljubljana, 20.5.2016  
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Dano. Dano. 

△ABC je 

enakostraničen 

ZAPIS S POMOČJO DIAGRAMA POTEKA 

  

NALOGA. Dokaži trditev. 

 

Dano: 

△ABC je enakostraničen.  

D je poljubna točka na daljici AB. 

Simetrala daljice CD seka stranico BC oz. 

AC v točki E oz. F. 

Trdimo: 

Trikotnik △ADF je podoben trikotniku 

△BDE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker sta oba enaka 120°- ∠FDA. 

Ker se ujemata v dveh kotih, se 

ujemata tudi v tretjem kotu. 

Ker so paroma 
ustrezni deli v 
skladnih trikotnikih 
skladni. Zaradi iztegnjenega 

kota BDA. 

Zaradi vsote kotov 
v trikotniku AFD. 

Zaradi izreka SSS. 

Zaradi 

refleksivnosti. 

Ker E leži na 

simetrali 

daljice CD. 

Ker F leži na 

simetrali 

daljice CD. 

FE je simetrala 

daljice CD 

FE ≅ FE FD ≅ FC ED ≅ EC 

△FEC ≅ △FED 

∠EDF ≅ ∠FCE 

∠FCE = 60 ° 

 

∠A = 60 ° 

 

∠B = 60 ° 

 

∠EDF =60° 

∠AFD = 120°  - ∠FDA ∠BDE = 120°  - ∠FDA 

∠AFD ≅ ∠BDE 

Trikotnika △ADF in 

△BDE sta podobna 

Zaradi lastnosti enakostraničnega trikotnika. 
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ZAPIS S POMOČJO DIAGRAMA POTEKA - VPRAŠANJA 

1. Na sliki  

a. poudari trikotnik △ADF; 

b. poudari  trikotnik △BDE;   

c. kot ∠FDE pa označi z lokom in s 

črko δ. 

2. Premica EF je simetrala daljice CD.  

Kaj to pomeni? 

Odgovor: 

 

3. Kaj pomeni, da sta dva trikotnika podobna?  

Odgovor:  

 

4. Ali je v trditvi potrebno dokazati, da je trikotnik 

△ABC enakostraničen?        DA           NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

5. Ali bi bil zapisani dokaz pravilen, če bi med seboj zamenjali okvirja M in J?      DA           NE     
(obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

6. Ali bi bilo mogoče zapis dokaza predelati tako, da bi v okvirčku C pisalo ∠A = 60 °, v okvirčku 

D pa ∠B = 60 ° ?      DA           NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

7. Na osnovi katerih dejstev smo sklepali, da je kot δ = 60°? 

Odgovor: 

 

8. Povzemi bistvo dokaza s tremi ključnimi trditvami. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. Kateri pomemben sklep smo izpeljali iz dejstva, da sta trikotnika △FEC in △FED skladna? 

Odgovor: 

 

10. Pojasni, kako iz dejstva, da je kot δ = 60°, vidimo, da je ∠AFD ≅ ∠BDE. 

Odgovor: 

 

 

11. Ali je po tvojem mnenju zapisani dokaz pravilen?      DA           NE VEM         NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

12. Ali velja, da sta kota ∠CDF in ∠FCD skladna?                                       DA           NE     (obkroži) 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

13. Kaj pomeni, da je gornji dokaz veljaven? Obkroži pravilno trditev ter jo utemelji. 

 

1) Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih trikotnik △ADF vedno podoben trikotniku △BDE. 

2) Dokaz pokaže, da je pri danih pogojih trikotnik △ADF lahko podoben trikotniku △BDE. 

 

Utemeljitev odgovora: 

 

 

14. Imamo enakostranični trikotnik △GHI ter točko J na stranici GH, točko L na stranici GI ter 

točko K na stranici IH. Kot ∠KJL meri 60°.  

 

a. Ali lahko iz našega dokaza sklepamo, 

da sta trikotnik △GJL in trikotnik 

△HJK podobna?  DA           NE     
(obkroži)   

Utemeljitev odgovora: 

 

 

 

 

b. Ali iz dokaza lahko sklepamo, da je 

daljica LK simetrala daljice IJ? DA           

NE     (obkroži)   

Utemeljitev odgovora: 

 


