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POVZETEK 

POMEN IN POZNAVANJE DEFINICIJE V OSNOVNOŠOLSKI GEOMETRIJI  

 

Prvi del diplomske naloge predstavlja teoretični del, v katerem predstavim, kaj je to koncept 

(pojem) in kaj je definicija. Posvetim se vprašanju, zakaj je definicija pomembna in kakšnim 

zahtevam mora ustrezati. Pojasnim razliko med definicijo koncepta in sliko koncepta. Opišem, 

kakšna naj bi bila interakcija med njima in zakaj je le-ta pomembna.  

 

Drugi del diplomskega dela predstavlja empirični del, v okviru katerega sem izvedla pilotsko 

raziskavo, s katero sem ugotavljala, v kolikšni meri učenci v sedmem razredu uporabljajo 

definicijo pri geometriji. Omejila sem se na tematiko štirikotnikov. Sestavila sem preizkus 

znanja, ki preverja različne načine uporabe definicije in povezovanja definicije s sliko pojma. 

Z njim sem želela ugotoviti, v kolikšni meri so učenci sedmega razreda zmožni uporabljati 

definicijo in v kolikšni meri povezujejo definicijo pojmov s sliko pojmov. Rezultate preizkusa 

sem povezala tudi z uspešnostjo učencev pri matematiki.  

 

Ključne besede: koncept, definicija koncepta, slika koncepta, geometrija, grafični 

organizatorji. 
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ABSTRACT 

THE MEANING AND KNOWLEDGE OF DEFINITION IN ELEMENTARY SCHOOL 

GEOMETRY  

 

The first part of the diploma thesis considers the theoretical aspects of the meaning of concepts 

and definition of concepts. The focus is on the question ‘Why are definitions important and 

how should definitions look like?’. Then, the difference between the definition of a concept and 

the image of a concept is explained and the interactions between them considered.  

 

The second part of this diploma thesis describes the results of a pilot study, which considered 

the extent to which seventh graders use definitions in geometry. The study was limited to the 

subject of quadrilaterals. A test, specifically designed for the research, is presented. The test 

measured the understanding of definitions of quadrilaterals and the quality of the concept image 

of quadrilaterals. In the analysis we considered whether the two aspects are correlated and 

whether they are correlated to the students’ general performance in maths.  

 

Key words: concept, definition of concept, image of concept, geometry, graphic organisers. 
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1 TEORETIČNI DEL 

Pomen nekega pojma v vsakdanjem življenju je odvisen od jezika, kulture, zgodovine in od 

preteklih izkušenj, povezanih s pojmom. Če množico ljudi vprašamo, kaj je sreča, nam bo vsak 

posameznik odgovoril drugače. Na enako vprašanje bi na različnih koncih sveta v različnih 

kulturah prejeli lahko povsem drugačne odgovore. V znanosti, posebej pri matematiki, ni 

prostora za subjektivnost. Pojmi v matematiki so natančno opredeljeni, tako da imajo za vse 

enak pomen. Vsak pojem je natančno definiran, to pa omogoča razlago matematičnih dejstev 

oziroma pojmov. 

V teoretičnem delu bom najprej definirala, kaj pravzaprav so matematična dejstva, koncepti, 

pojmi in definicije. Ukvarjala se bom predvsem s sliko in definicijo pojma: kaj je to, zakaj sta 

pomembni in do kakšnih razkorakov lahko prihaja med njima. Proti koncu teoretičnega dela 

bom predstavila metode grafičnih organizatorjev, ki poudarjajo definicije in lahko pripomorejo 

k učenčevemu razumevanju pojmov. 

 

1.1 Matematično dejstvo 

Matematična dejstva so nekaj, kar si moramo zapomniti. Pri seštevanju je dejstvo na primer, da 

je 1 + 1 = 2, pri množenju pa je na primer dejstvo, da je 2  2 = 4. Pri tem se ne upošteva, kako 

ali zakaj je tako. Poznavanje matematičnih dejstev nam omogoča, da hitro prikličemo 

informacijo, ko jo potrebujemo. Vendar če bomo morali rešiti podoben primer, le z drugačnimi 

številkami, ga ne bomo sposobni rešiti, če bomo poznali le dejstva brez razumevanja konceptov 

in poznavanja postopkov.  

 

1.2 Matematični koncept 

Matematični koncepti oziroma pojmi so srž matematike. Povedo nam, zakaj je nekaj tako, kot 

je, zakaj so pravila za seštevanje in množenje taka, kot so. Poznavanje matematičnih konceptov 

omogoča poznavanje ozadja matematike. Z njimi si razložimo matematična dejstva tako, da se 

jih ni treba učiti na pamet. Matematični koncept nas pripelje do odgovorov in pravil z 

razumevanjem. Ko torej razumemo matematični koncept, dosežemo stopnjo, ki omogoča 

abstraktno razmišljanje. 

Rugljeva (1996) po Presleyju navaja dve teoriji o oblikovanju konceptov v naši zavesti. Prva je 

klasična teorija, ki koncepte opredeli s potrebnimi in zadostnimi pogoji, ki jih mora neka  
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stvar imeti, da bo pripadala določenemu konceptu. Znotraj te teorije je Presley razdelil koncepte 

v dve skupini. Prvo skupino predstavljajo enostavni koncepti, ki jih pridobimo s senzorno-

motoričnimi procesi. Za osvojitev le-teh ne potrebujemo definicij in simbolov za njihov zapis. 

Takšne enostavne koncepte pogosto srečujemo ravno pri geometriji. Mednje spadajo 

najosnovnejši geometrijski pojmi, kot so premica, daljica, točka, poltrak ipd. To so pojmi, ki 

jih preprosto predstavimo brez definicije, ker je pravzaprav sploh nimajo. S kombiniranjem 

osnovnih konceptov pa pridemo do druge skupine konceptov, ki jo je Presley poimenoval 

kompleksni koncepti. V svojem delu nam Rugljeva (1996) predstavi tudi drugo teorijo po 

Roshu, ki jo je slednji poimenoval »family reseblance theory«, ali teorija družinske podobnosti. 

Ta pravi, da je potrebno biti pri vpeljavi koncepta pozoren, da se najprej vpelje najbolj tipične 

predstavnike, ki se jih nato nadgradi s specifičnimi lastnostmi, s katerimi se učencem koncept 

dodatno osmisli in obrazloži.  

 

1.3 Definicija koncepta 

V matematiki vse temelji na formalnih definicijah, ki so natančno ubsedene. Tall in Vinner 

(1981) opredelita definicijo kot skupino besed, ki natančno specificirajo določen koncept. 

Primer definicije za na primer trapez: »Trapez je štirikotnik, ki ima vsaj en par vzporednih 

stranic.« Formalna definicija je za učence pogosto zahtevna in jo težko razumejo. Predstavlja 

razkorak med kognitivnimi procesi učenja pri učencih in matematiko, ki jo oblikujejo 

profesionalni matematiki. Formalne definicije so učencem pogosto nekaj abstraktnega in jih ne 

razumejo, dokler definicije ne podpremo s primeri. Ker so definicije pomembne pri reševanju 

problemov, je treba paziti, kako učencem podajamo definicijo. Vinner (1991) opiše, kakšna 

mora biti definicija, da bo dosegla svoj namen in bo otrokom razumljiva ter koristna - biti mora 

minimalna, to pomeni, da mora vsebovati le tiste podatke, ki so nujni za izpeljavo nekega 

koncepta, ne pa tudi drugih lastnosti, ki so posledice. Na primer definicija pravokotnika v 

evklidski geometriji pravi, da je to štirikotnik, ki ima tri prave kote. To, da ima pravokotnik 

štiri prave kote, je v evklidski geometriji že posledica, ki sledi iz izreka, da je vsota kotov v 

poljubnem štirikotniku 360°. Poleg tega Vinner pravi tudi, da mora biti definicija elegantna. 

Učencem mora definicija na prvi pogled biti razumljiva. Če je v prvem trenutku ne razumejo 

popolnoma, jo bodo razumeli, ko se bodo vanjo poglobili.  
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Nekaj primerov: 

1. Definicija praštevil: 

 Dobra definicija: Praštevilo je število, ki ima natanko dva različna delitelja. 

 Slabša definicija: Praštevilo je število, ki je večje od ena in je deljivo le z 1 in 

samim seboj. 

2. Definicija štirikotnika: 

 Dobra definicija: Štirikotnik je mnogokotnik, ki ga omejujejo štiri stranice. 

 Slabša definicija: Štirikotnik je mnogokotnik, v katerem je vsota notranjih kotov 

enaka 360°. 

3. Definicija pravokotnika: 

 Dobra definicija: Pravokotnik je štirikotnik, ki ima tri prave kote. 

 Slabša definicija: Pravokotnik je štirikotnik, ki ima vse notranje kote med seboj 

skladne. 

 

1.4 Slika pojma 

Kaj bo prva misel nekoga, ko sliši besedo »trapez«? Zagotovo se vsem, ki že poznajo trapez in 

imajo že izkušnjo z njim, v mislih najprej izriše slika oziroma neka podoba trapeza, ki izhaja iz  

že poznanih lastnosti trapeza. V sliki, ki se izriše v mislih, so zajete vse informacije, ki jih ima 

posameznik o trapezu, o lastnostih trapeza, o posebnih primerih trapezov … Vsemu temu 

skupaj pravimo slika pojma oziroma konceptna predstava.   

Izraz slika pojma (koncepta) Tall in Vinner (1981) opišeta kot skupek kognitivnih struktur, 

povezanih s konceptom. Slika pojma vsebuje vse miselne slike in asociirane značilnosti ter 

procese, ki se porodijo v naših glavah ob soočenju z določenim pojmom. Gre za vizualne in 

druge predstavitve pojmov, miselne slike in izkušnje, ki smo jih kadarkoli imeli z določenim 

pojmom. Slika pojma se od posameznika do posameznika razlikuje, saj si jo vsak posameznik 

sam ustvarja z lastnimi miselnimi aktivnostmi in z lastnimi izkušnjami.  

Zamislimo si sliko, ki se nam izriše v mislih ob besedi štirikotnik. Pojem štirikotnika pozna 

učenec v 4. razredu osnovne šole in učenec v 8. razredu. Ker ima učenec v 8. razredu veliko 

večji nabor izkušenj, povezanih s štirikotniki, bo njegova slika pojma štirikotnika zagotovo 

drugačna kot slika učenca v 4. razredu. Učenec 4. razreda si verjetno ob slišani besedi štirikotnik 

v glavi ne bo izrisal slike deltoida, saj z deltoidom še ni imel izkušnje. Prav zaradi tega lahko 

trdimo, da se slike posameznikov med seboj razlikujejo, saj se oblikujejo na podlagi 
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posameznikovih izkušenj. Tako si bo ob besedi štirikotnik nekdo v glavi izrisal kvadrat, nekdo 

si bo zamisli pravokotnik, spet drug deltoid. Nekateri bodo takoj pomislili na lik, katerega vsota 

notranjih kotov je enaka 360°, spet drugi bodo na to lastnost pozabili in bodo mislili zgolj na 

lik, ki ima štiri stranice. Ko govorimo o sliki pojma, ne gre zgolj za vizualno predstavitev. Slika 

pojma je veliko več in zajema vse informacije, ki jih posameznik poveže s posameznim 

pojmom. Slika pojma se ne razlikuje le med posamezniki. Lahko se zgodi tudi, da ima isti 

posameznik v različnih okoliščinah različno sliko o enakem pojmu. 

Tvorba konceptne predstave je zelo pomembna, ker kljub temu, da vsak nov pojem v 

matematiki vpeljemo preko definicije, definicija ni prvo, na kar pomislimo ob pojmu. Prva 

stvar, ki se nam pojavi v mislih, je prav slika pojma oziroma tako imenovana konceptna 

predstava, ki nastane na podlagi vseh že poznanih informacij, povezanih s pojmom. Pri 

nastanku slike pojma posameznik v mislih poveže svoje vizualne predstave, poznane lastnosti 

pojma, okoliščine, v katerih je pojem omenjen, svoje izkušnje s pojmom… Zato je slika zelo 

pomembna, saj se bomo, ko se bomo soočili z nekim problemom, najprej spomnili slike, ki jo 

imamo v glavi. Rugljeva (1996) pravi, da, lahko definicija postane nebistvena, ko enkrat 

osvojimo koncept. Če smo osvojili koncept, še ne pomeni, da znamo definicijo na pamet, ampak 

da jo razumemo in si na podlagi nje izoblikujemo dobro konceptno predstavo. Ko to storimo, 

lahko na definicijo pozabimo, kljub temu da imamo opravka s tem konceptom. 

 

1.5 Ujemanje definicije in slike pojma 

Idealno je, če učenec združuje sliko in definicijo pojma ter zna pri reševanju problemov 

uporabiti oboje. Učitelj mora zato pri razlagi snovi poskrbeti, da se učenci ne bodo le učili 

definicije na pamet, ampak jo bodo  razumeli in se vanjo poglobili. Poleg tega mora poskrbeti, 

da učenec ponotranji ustrezno sliko pojma in jo pravilno poveže z definicijo. Pri tem je zelo 

pomembno, da matematično znanje učitelj razvija skupaj z razvojem učenca. V skladu s 

kognitivnim pristopom je potrebno upoštevati razvoj učenčeve strukture znanja ter razvitost 

njegovih miselnih procesov. Znanje je potrebno graditi tako, da v učencih stalno spodbujamo 

napredovanje njihovih lastnih miselnih procesov. (Tall in Vinner, 1981) 

Pri obravnavi novega pojma ima učitelj dve možnosti: lahko izhaja iz formalne definicije in iz 

nje izpeljuje primere in lastnosti določenega pojma, lahko pa najprej predstavi sliko pojma in 

kasneje uvede formalno definicijo. Tako Vinner (1983) v svojem delu predstavi interakcijo med 

konceptno predstavo in definicijo z naslednjo shemo: 
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Slika 1-1: Interakcija med konceptno predstavo in definicijo 

 

Avtor pravi, da se v posameznikovi kognitivni strukturi pojavljata dve celici. V prvo celico, ki 

jo imenuje celica konceptne predstave, se shrani konceptna predstava, torej vizualne predstave, 

izkušnje, asociacije in podobno. V drugi celici se hrani formalna definicija in jo zato avtor 

poimenuje celica definicije. Celici sta tvorjeni vsaka zase, vendar med njima običajno poteka 

interakcija. Želeli bi si, da bi interakcija vedno potekala v obeh smereh, vendar žal ni vedno 

tako. Če želimo, da interakcija poteka v obe smeri, potem se morajo učenci naučiti definicijo 

poglobljeno in z razumevanjem. Primer iz geometrije, ko se to ne zgodi, je, če učencu pokažemo 

sliko kvadrata in ga vprašamo, ali je lik na sliki trapez, učenec pa nam odgovori z negativnim 

odgovorom. Ta učenec se definicije trapeza, ki pravi, da ima trapez vsaj en par vzporednih 

stranic, ni naučil poglobljeno z razumevanjem in je ni pravilno povezal s sliko pojma trapeza. 

To se dogaja pri učenju definicije na pamet, ko se jo učenec nauči brez razumevanja. 

 

1.6 Predstavitev in prikaz pojmov v osnovnošolski matematiki 

Pomemben del slike pojma so prikazi le-teh in prav tako prikazi asociiranih dejstev. 

Matematične ideje, pojme in koncepte lahko prikažemo in učencem predstavimo na različne 

načine z namenom, da tisto, kar je sprva videti abstraktno, postane učencem predstavljivo in 

dostopno. Od predstavitve je odvisno, kakšno sliko pojma si bodo učenci ustvarili. Če na več 

različnih načinov predstavimo posamezni pojem, si učenec pridobi več izkušenj z njim in s tem 

lažje ustvari boljšo sliko pojma. Najbolj znan klasifikator ponazoritev v matematiki je Bruner. 

Jerome Seymour Bruner, rojen 1915, je bil ameriški psiholog, ki je na področju kognitivne in 

vzgojne psihologije pustil velik pečat. Predstavitve pri matematiki je razdelil v tri skupine: 
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 Enaktivna predstavitev 

Enaktivna predstavitev pomeni predstavitev pojma s preteklim dogodkom in z namišljenimi ali 

dejanskimi motoričnimi odzivi. Take predstavitve so praviloma preproste, razumljive, 

zanesljive in nezmotljive. V šoli jih običajno uporabljamo pri delu s konkretnim materialom. 

 Ikonična predstavitev 

Ikonična predstavitev pomeni ponazoritev pojma s podobo, s selektivno organizacijo in z 

naknadno preobrazbo dražljajev. 

 Simbolična predstavitev 

Simbolična predstavitev se nanaša na predstavitev v umetnem, simbolnem sistemu. 

  

Pri obravnavi matematičnih pojmov je pomembno, da učitelj uporablja in kombinira različne 

prikaze. Učenci dobijo tako več izkušenj s posameznim pojmom, kar pripomore k boljši sliki 

pojma, ki si jo ustvarjajo. Pojem seštevanja lahko učencem zgolj razložimo in zapišemo s 

simboli, lahko pa ga prikažemo tudi s pomočjo enaktivne in ikonične predstavitve, kot je 

prikazano na spodnji sliki (Slika 1-2). To bo učencem, ki se prvič srečajo s pojmom seštevanja, 

omogočilo lažje in boljše razumevanje. 

 

Slika 1-2: Prikaz Brunerjeve klasifikacije na primeru seštevanja  

(Vir: http://www.slideshare.net/cspannagel/bruners-eis-principle) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maša Tomažič; diplomsko delo 

7 

 

Primernost predstavitve je odvisna od pojma in okoliščin. V nižjih razredih gre predvsem za 

enaktivno in ikonično predstavitev, saj učenci še niso sposobni pretiranega abstraktnega 

mišljenja. V višjih razredih postopoma začne prevladovati simbolična predstavitev, h kateri 

spadajo tudi definicije. Kljub temu da je poudarek na simbolični predstavitvi, učitelj ne sme 

zanemariti ostalih dveh. Tako mora učitelj ob obravnavi nekega geometrijskega lika definicijo 

vedno podpreti z grafičnimi prikazi. Ko govorimo o geometrijskih telesih, je zelo pomembna 

tudi enaktivna predstavitev, saj preko nje učenci dobijo boljšo prostorsko predstavo.  

Tako lahko tudi geometrijske pojme v matematiki predstavimo na več načinov. Prav pri 

geometriji je zelo pomembno, da učitelj pojem predstavi na vse načine.  

 

Primer predstavitve pojma piramide: 

 Enaktivna predstavitev 

 

Slika 1-3: Primer enaktivne predstavitve pojma piramide 

(Vir: http://www.korthalsaltes.com/cuadros.php?type=py) 

 

S pomočjo enaktivnega prikaza si učenci pridobijo prostorsko predstavo o piramidi. Ta 

način predstavitve piramide jim omogoča, da kasneje lažje razumejo ikonično 

predstavitev. Izkušnja, ki jo učenec pridobi s konkretnim primerom matematičnega 

pojma, pripomore k boljšemu razumevanju kasnejših simbolnih zapisov. S pomočjo 

konkretnega primera piramide lahko učenec osvoji pomen definicije piramide tako, da 

jo razume, in ne tako, da se jo le nauči na pamet.  
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 Ikonična predstavitev 

 

Slika 1-4: Ikonična predstavitev pojma piramide 

(Vir: http://www.fmaths.com/spatialgeometry/lesson.php) 

 

Ikonična predstavitev je pri geometriji zelo pogosta. Med ikonične predstavitve spadajo skice, 

ki lahko služijo kot orodje za reševanje (običajno kontekstualiziranega) problema, ki ga učenec 

samostojno iznajde v postopku reševanja. 

 Simbolni prikaz 

 

Simbolna predstavitev zajema poleg simbolnega zapisa še besedni zapis. Sem spadajo vse 

definicije matematičnih pojmov.  

Pomembni so vsi trije zapisi oziroma vse tri predstavitve. Skupaj pripomorejo k izdelavi 

učenčeve slike pojma, o kateri smo pisali v prejšnjem razdelku. Zelo pomembno je, na kakšen 

način učitelj predstavlja snov učencem, na kakšen način vpeljuje nove pojme. 

V nadaljevanju je predstavljena metoda grafičnih organizatorjev, preko katere lahko pri 

matematiki učencem približamo matematične pojme. Preko grafičnih organizatorjev lahko pri 

pouku lepo poudarimo pomen in uporabo definicije, s tem pa definicijo učencem približamo. 

 

Piramida je geometrijsko telo, omejeno z osnovno ploskvijo in plaščem. Osnovna 

ploskev je poljuben n-kotnik, plašč pa je sestavljen iz trikotnikov, ki povezujejo osnovno 

ploskev s točko, ki jo imenujemo vrh piramide.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Geometrijsko_telo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mnogokotnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trikotnik
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1.7 Metoda grafičnih organizatorjev 

Grafični organizatorji so ena izmed strategij za učenje matematike z razumevanjem. H 

grafičnim organizatorjem spadajo različni grafični prikazi, ki služijo za prikaz bistva in 

pomembnih podrobnosti. Z njimi prikažemo tudi odnos pomembnih podrobnosti do bistva. 

Služijo za poenostavitev kompleksnejšega učnega gradiva v manj kompleksno oziroma za 

pretvarjanje abstraktnega gradiva v konkretnejše. V primeru, ko govorimo o vpeljavi definicije 

in povezovanju pojma definicije s sliko pojma, so nam lahko metode grafičnih organizatorjev 

v veliko pomoč. Organizirana struktura znanja omogoča lažje reševanje problemov in ostalih 

kognitivnih dejavnosti. Obstaja več vrst grafičnih organizatorjev: pojmovna mreža, hierarhična 

pojmovna mreža, primerjalna matrika, miselni vzorec, zaporedje dogodkov, Vennov diagram… 

(Pečjak in Gradišar, 2002) 

1.7.1 Pojmovna mreža in hierarhična pojmovna mreža 

Pojmovne mreže so tehnike vizualne oziroma grafične predstavitve strukture informacij, 

pojmov in odnosov med njimi. S pomočjo pojmovnih mrež lahko učenci po obdelanem 

vsebinskem sklopu samostojno ponovijo in utrdijo znanje. Predvsem pripomorejo k dobremu 

povezovanju različnih pojmov. Pri hierarhični pojmovni mreži gre za zelo podobno strategijo, 

le da gre tu, kot nam že ime pove, za urejanje informacij na podrejene in nadrejene pojme. 

Hierarhična pojmovna mreža nam pomaga pri iskanju stičnih točk in razlik med pojmi, hkrati 

pa učenec ob njej poglobi svoje znanje. (Pečjak in Gradišar, 2002) 

Pri geometriji je hierarhično pojmovno mrežo zelo smiselno uporabiti pri razvrščanju likov. 

Učenci lahko preko nje uredijo pojme in si znajo odgovoriti na vprašanja, kot npr. ali 

paralelogram spada med trapeze. 

 

Slika 1-5: Primer grafičnega organizatorja (hierarhična pojmovna mreža) 

(Vir: učbenik Skrivnost števil in oblik 7)  
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1.7.2 Miselni vzorec 

Miselni vzorci so grafična predstavitev misli, idej, informacij, primerov … Pri učenju nudijo 

močno oporo učencu, saj ima v miselnem vzorcu zbrane vse pomembne informacije, ki so 

povezane z obravnavanim pojmom. Miselni vzorci dosežejo svoj namen, če jih učenci 

ustvarjajo samostojno, tako se veliko naučijo že med izdelovanjem. Da izdelajo dober miselni 

vzorec, morajo sistematično urediti misli, zbrati vse potrebne informacije, vedeti, katera 

informacija spada na določeno mesto… Tako že med izdelavo poglobijo svoje znanje. Miselni 

vzorec je dober, ko je opremljen s slikovnimi prikazi, barvami, grafi in drugimi raznovrstnimi 

prikazi. Kljub temu se pri matematiki velikokrat izogibamo vključevanju miselnih vzorcev med 

grafične organizatorje. Razlog je ta, da ima miselni vzorec vnaprej dano strukturo, grafični 

organizator pa ne temelji le na asociacijah, ampak na strukturnih elementih. 

 

Slika 1-6: Primer miselnega vzorca 

(Vir: http://www.satcitananda.si/Mat_razglednice/Pitagorov%20izrek.jpg) 

 

1.7.3 Primerjalna matrika 

Primerjalna matrika je, tako kot ostali grafični organizatorji, primerna le pri nekaterih 

vsebinskih sklopih. Primerna je predvsem za pregledno ponovitev znanja. Z uporabo primerjane 

tabele ima učenec pregled nad celotno snovjo, z njo si lahko pomaga pri utrjevanju znanja, pri 

samostojnem reševanju problemskih nalog. Namenjena je povezovanju in bogatenju pojmov 
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ter razumevanju matematičnih vsebin. Uporaba primerjalne matrike prikliče predhodno 

osvojeno znanje, spodbuja uporabo zapiskov in učbenika, predvsem pa spodbuja samostojno in 

aktivno učenje. Pri uporabi primerjalne matrike je pomembno, da jo učenec izdela sam oziroma 

sodeluje pri izdelovanju. V primeru, da učenec ne dosega dovolj visoke ravni znanja za 

samostojno izdelavo matrike, je nujno, da ga učitelj vključi v izdelovanje in jo tako izdelata 

skupaj. Bone in Beganović (2012) v svojem članku opozarjata, da imajo učenci največkrat 

težavo pri izbiri kriterijev za primerjavo. Priporočata, da v primerjalno matriko vključimo 

različne prezentacije pojmov, tako da vanjo narišemo skice, grafe ... Primerjalna matrika služi 

kot izhodišče za poglobljeno spoznavanje pojmov, idej, konceptov ipd.. 

 

Slika 1-7: Primer primerjalne matrike  

(Vir: učbenik Skrivnost števil in oblik 7) 

 

1.7.4 Zaporedje dogodkov 

Gre za organizator, pri katerem učenec zapisuje zaporedje dogodkov. Metodo se uporablja pri 

reševanju linearnih enačb, besedilnih nalog in podobnih tematik, kjer postopki vključujejo 

veliko korakov. Pomembno je, da učenci zapisanega zaporedja dogodkov ne uporabljajo kot 

»recept« brez kritičnega premisleka, zakaj naredijo posamezni korak. Učenci morajo med 

reševanjem naloge vedeti, zakaj si koraki sledijo tako, kot si, in reševati nalogo z 

razumevanjem. Pri geometriji lahko metodo zaporedja dogodkov uporabljamo pri poglavju o 

načrtovanju likov. Primer, kako se lotimo risanja lika z danimi podatki, je prikazan na sliki 

(Slika 1-8: Primer grafičnega organizatorja (zaporedje dogodkovSlika 1-8). 
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Slika 1-8: Primer grafičnega organizatorja (zaporedje dogodkov) 

 

1.7.5 Vennov digram 

Na Vennovem diagramu s prekrivajočimi se krogi prikažemo podobnosti in razlike med 

koncepti, pojmi, dogodki … Prvotno so se Vennovi diagrami uporabljali predvsem pri 

ponazarjanju množic, pri verjetnosti in logiki. Vpeljemo pa jih lahko tudi v geometrijo, kjer 

lahko z Vennovim diagramom razvrščamo like glede na lastnosti tako, da vsako območje 

predstavlja določeno lastnost.  

 

Slika 1-9: Primer Vennovega diagrama  

(Vir: učbenik Skrivnost števil in oblik 7) 

 

1.8 Uporaba grafičnih organizatorjev pri povezovanju definicije in slike 

pojma 

Kot je bilo že v prejšnjih poglavjih omenjeno, se pri geometriji učenci srečajo s številnimi 

definicijami. S pomočjo grafičnih organizatorjev jih učenec sistematično osvaja, pomagajo mu 

k boljšemu in poglobljenemu razumevanju pojmov in definicij. Cunningham in Roberts (2010) 

v svojem članku predstavita model grafičnih organizatorjev, ki je sestavljen iz štirih delov. Gre 
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za 2 x 2 tabelo, ki je sestavljena iz imena, lastnosti, definicije in primerov. Opisana tabela je 

zelo primerna za uvajanje geometrijskih pojmov, saj lepo organizira vse pomembne 

informacije, ki jih mora učenec usvojiti za razumevanje pojma. Pomembno je, da učenec loči 

med definicijo in lastnostmi, ki izhajajo iz definicije. Primer preglednice je prikazan na sliki 

(Slika 1-10). 

 

Slika 1-10: Grafični organizator za učenje geometrijskih likov 

 

Podobne strategije se je posluževala tudi učiteljica, s katero sem sodelovala pri izvedbi 

preizkusa za empirični del diplomske naloge. Ravno tako ima izdelano shemo, po kateri 

obravnava vse geometrijske like. To, da vse geometrijske like vpelje na enak način in imajo 

učenci tako za vse like izdelano enako shemo, zagotovo pripomore k boljšemu razumevanju 

pojmov. Učenci imajo v zvezkih urejen, pregleden in sistematičen zapis. Shema, po kateri 

učiteljica uči nove geometrijske pojme oziroma like, je prikazana na sliki (Slika 1-11).  

 

Slika 1-11: Primer uporabe grafičnih organizatorjev pri 

geometriji 

 

Slika 1-12: Primer zapisa v zvezku 

IME IN OZNAKA: ZNAČILNOSTI:

DEFINCIJA: PRIMERI:
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Shema je podobna shemi, ki sta jo predstavila Cunningham in Roberts (2010), le da je nekoliko 

razširjena. Vsebuje ime lika, definicijo, zgled, primere, lastnosti in posebne primere. Pri 

obravnavi novega pojma učiteljica izdeluje tabelsko sliko po omenjeni shemi. Pri izpolnjevanju 

sheme učenci aktivno sodelujejo. Učiteljica jim pove ime in definicijo, nato poskušajo skupaj 

narisati zgled lika. Narišejo nekaj primerov, nato pa skupaj ugotavljajo lastnosti, ki izhajajo iz 

zapisane definicije. Za konec omenijo še posebne primere, da imajo učenci boljšo sliko pojma. 

Zapis je pri vseh likih enako sistematiziran, zato imajo učenci na koncu dober pregled nad 

celotno snovjo in zlahka primerjajo like med seboj. 

V prej omenjenem članku Cunningham in Roberts (2010) opozarjata še na peti pomembni 

razdelek pri obravnavi novega geometrijskega lika, to so protiprimeri in neprimeri. Učencem 

je za boljše razumevanje in jasnejšo sliko potrebno predstaviti poleg primerov tudi protiprimere 

oziroma neprimere. Omenita strategijo konceptne pridobitve, pri kateri gre za induktivno 

metodo poučevanja in temelji na primerih in neprimerih. Učencem pokažemo primere in 

neprimere, nato morajo na podlagi tega sami konstruirati definicijo. Pomembno je, kakšne 

primere učitelj izbere, izbrati mora primere, pri katerih so jasno vidne lastnosti, ki jih mora 

učenec prepoznati za oblikovanje definicije.  
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2 EMPIRIČI DEL: RAZISKAVA O POZNAVANJU IN UPORABI 

DEFINICIJE 

 

2.1 Namen 

Matematika je polna formalnih definicij, s katerimi vpeljemo nove pojme. Definicija je skupek 

besed, ki natančno specificira določen pojem. Učenec se jo lahko nauči na pamet, lahko pa se 

je loti poglobljeno in z razumevanjem. Definicije so lahko za učence precej abstraktne in 

nerazumljive, zato jih velikokrat razumejo šele, ko jih podpremo z dodatnimi primeri in vajami. 

Na podlagi vsega slišanega in videnega o določenem pojmu si učenci ustvarijo poleg definicije 

še sliko pojma. Slika pojma je celoten nabor kognitivnih struktur, ki jih učenec poveže z 

določenim pojmom. Medtem ko je obravnavana definicija enolično določena, se slika pojma 

razlikuje, saj si jo vsak posameznik ustvari na podlagi lastnih izkušenj. Slika pojma in definicija 

sta tvorjeni vsaka zase, vendar med njima običajno poteka neka interakcija. Pravzaprav bi bilo 

idealno, če bi učenec pri reševanju problemov združil definicijo in sliko pojma. Da bi potekala 

ta interakcija, morajo učenci najprej poznati in razumeti definicije. Pa jih razumejo? Jih znajo 

uporabljati pri reševanju problemov ali se jih zgolj naučijo na pamet? Da bi to ugotovili, smo 

opravili raziskavo med sedmošolci. Ker je bil naš namen raziskati, kako dobro učenci poznajo 

in uporabljajo definicijo, smo raziskavo izvedli v razredu, v katerem učiteljica matematike pri 

poučevanju zelo poudarjeno obravnava definicije. Pri obravnavi geometrijskih likov se 

poslužuje metode grafičnih organizatorjev, ki je opisana v teoretičnem delu (poglavje 1.7 in 

1.8). 

 

2.1.1 Raziskovalna vprašanja 

V diplomskem delu obravnavamo pomen definicije v osnovnošolski geometriji. V zvezi s 

pomenom, poznavanjem in uporabo definicije učencev v osnovni šoli nas zanima: 

1) V kolikšni meri učenci v sedmem razredu uporabljajo definicijo? 

2) V kolikšni meri so pri sedmošolcih definicije geometrijskih pojmov usklajene s slikami 

pojmov? 

3) Ali je izkazano znanje uporabe definicije povezano z uspešnostjo pri matematiki? 
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2.1.2 Metodologija 

 

2.1.2.1 Vzorec 

V pilotsko raziskavo smo vključili učence sedmih razredov Osnovne šole Kašelj v Ljubljani. V 

šolskem letu 2014/2015, ko je bila raziskava narejena, sta bila na osnovni šoli dva sedma 

razreda. 7. a razred je obiskovalo 17 učencev in 7. b razred 19 učencev, torej je pri raziskavi 

skupaj sodelovalo 36 učencev. Oba razreda je pred raziskavo učila ista učiteljica, tako da so 

poglavje o geometriji vsi učenci obravnavali na enak način. Učiteljica uporablja metode 

grafičnih organizatorjev (poglavje 1.7 in 1.8) in pri obravnavi posveča veliko pozornosti 

definicijam. 

2.1.2.2 Merski instrumentarij 

Preizkus, ki sem ga uporabila, je v prilogi diplomskega dela, prav tako so v prilogi podrobni 

rezultati preizkusa. Preizkus je vseboval 10 nalog o štirikotnikih. Naloge so preverjale, v 

kolikšni meri učenci poznajo in uporabljajo definicijo pri reševanju nalog. V preizkusu je bilo 

6 različnih tipov nalog.  

Namen naloge Opis naloge Naloga v preizkusu 

Prepoznavanje lika 

Učenec mora prepoznati lik 

in pri tem izhajati iz že 

poznane definicije lika. 

1. in  2.  naloga 

Medsebojno povezovanje 

likov 

Učenec mora določiti, ali so 

izjave o likih pravilne ali 

nepravilne.  

3. naloga 

Ustreznost slike pojma 

Učenec mora pravilno 

obkrožiti, ali posamezna 

lastnost velja za določen lik. 

4. naloga 

Razumevanje definicije 

Učenec mora svoje 

razumevanje definicije 

prikazati na primeru. 

5. in  6.  naloga 

Konstrukcija definicije 

Učenec mora glede na 

prikazano sliko pravilno 

konstruirati definicijo. 

7. in  8.  naloga 

Uporaba definicije 

Učenec mora prepoznati 

napako v zapisani trditvi in 

svoj odgovor utemeljiti z 

uporabo definicije. 

9.  in  10.  naloga 

Tabela 1: Namen in opis nalog v preizkusu. 
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Prvi tip naloge (naloga 1 in 2) je temeljil na prepoznavanju likov. Pri tem so morali učenci pri 

prepoznavi lika izhajati iz že poznane definicije lika. Pri drugem tipu naloge (3. naloga), smo 

preverjali, kako dobro učenci povezujejo like med seboj. Tretji tip naloge (4. naloga), je 

preverjal, kako ustrezne slike pojmov imajo učenci. Tu so morali učenci pravilno obkrožiti, ali 

posamezna lastnost velja za določen lik. Četrti tip naloge (5. naloga),  je preverjal razumevanje 

definicije. Naslednji tip naloge sta bili 7. in 8. naloga v preizkusu, pri katerem so morali učenci 

glede na prikazano sliko pravilno konstruirati definicijo. Zadnji, šesti tip naloge sta zajemali 

zadnji dve nalogi v preizkusu, pri katerih je šlo za pravilno uporabo definicije pri utemeljevanju 

svojega odgovora.  

2.1.2.3 Potek postopka zbiranja podatkov 

Raziskava je potekala v obeh razredih enako. Učenci so samostojno reševali preizkus znanja o 

štirikotnikih. Pred reševanjem so učenci dobili navodila, da morajo preizkus reševati 

samostojno in v tišini. Naloge v preizkusu so morali reševati po vrsti, ne da bi se vračali na 

prejšnje naloge. Časa za reševanje so imeli 45 minut, vendar so preizkus vsi rešili v največ 30 

minutah. 

2.1.2.4 Postopki obdelave podatkov 

Vse preizkuse smo popravili, tako da smo točkovali vsako pravilno rešeno vprašanje z eno 

točko in vsako nepravilno z 0 točkami. Pridobljene rezultate smo nato obdelali s pomočjo 

programskega orodja Microsoft Excel. V tabelo smo vnesli skupne točke in dosežene točke pri 

posamezni nalogi. Naloge smo pri obdelavi združili glede na zahtevano znanje oziroma na tipe 

nalog, ki so na kratko opisani že v poglavju 2.5. Pri vseh nalogah smo uporabljali kvantitativno 

metodo obdelave podatkov. Nekatere naloge smo obdelali tudi s kvalitativno metodo, pri čemer 

smo izpostavili zanimive odgovore učencev in njihova razmišljanja. Pri obdelavi smo izpustili 

tretjo nalogo, saj se je za našo raziskavo izkazala kot nepomembna, ker je preverjala le 

medsebojno povezovanje likov, ne pa uporabe definicije ali slike. 
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2.1.3 Rezultati in interpretacija po nalogah 

 

2.1.3.1 Prepoznavanje lika  

 Predstavitev naloge 

Pri prvi in drugi nalogi v preizkusu je šlo za prepoznavanje določenega lika. Učenci so morali 

izmed različnih narisanih štirikotnikov prepoznati določena lika. Za pravilno prepoznavo likov 

so morali poznati lastnosti iskanega lika, ki izhajajo iz definicije lika. Pri prvi nalogi so morali 

izmed 6 likov prepoznati, kateri spadajo med trapeze. Pri drugi nalogi so imeli učenci narisanih 

5 likov in so morali prepoznati deltoide. 

 

Slika 2-1: Primer naloge iz preizkusa, pri kateri gre za prepoznavanje lika. 
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 Predstavitev rezultatov 

Nalogo smo točkovali tako, da je bilo možnih 11 točk. Pri prvi nalogi je narisanih 6 in pri 

drugi 5 likov, tako je učenec za vsak pravilno obkrožen ali neobkrožen lik dobil eno točko, 

za vsak nepravilno prepoznan lik 0 točk. Rezultati so prikazani v Tabeli 1. 

 

število 

doseženih 

točk 

število 

učencev 

odstotek 

učencev 

11 3 8 % 

10 6 17 % 

9 6 17 % 

8 4 11 % 

7 2 6 % 

6 10 28 % 

5 3 8 % 

4 1 3 % 

3 0 0 % 

2 0 0 % 

1 0 0 % 

0 1 3 % 

Tabela 2: Rezultati 1. in 2. naloge v preizkusu 

 

 

 

 

Graf 1: Število učencev glede na število doseženih 

točk pri 1. in 2. nalogi 

 

Iz tabele je razvidno, da je zelo malo, manj kot 10 % učencev, pravilno prepoznalo vse like. Če 

izračunamo povprečno število doseženih točk, ugotovimo, da so učenci v povprečju dosegli 8 

točk, kar pomeni, da so od 11 likov pravilno prepoznali 8 likov. Več težav so imeli s prepoznavo 

trapeza pri prvi nalogi kot s prepoznavo deltoida pri drugi nalogi. Največ težav pri 

prepoznavanju se je pojavilo pri likih iz prve naloge, ki so prikazani na spodnji sliki (Slika 2-2). 

Prva dva lika je pravilno prepoznalo približno 40 % učencev, zadnjega pa zgolj 28 %.  

 

Slika 2-2: Največkrat napačno prepoznani liki v preizkusu 
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Rezultati učencev so bili pravzaprav zelo dobri, saj je le 15 % učencev prepoznalo manj kot pol 

likov. A kljub temu se nam lahko ob pogledu na največkrat napačno prepoznane like pojavi 

dvom o dobri interakciji med sliko pojma in definicijo pojma. Učenci so morali namreč na 

podlagi definicije, ki jo poznajo, prepoznati lik na sliki. Če bi učenci dobro povezovali sliko 

pojma in definicije, bi vedeli, da je vsak pravokotnik tudi trapez. Definicijo trapeza, ki pravi, 

da je trapez štirikotnik z vsaj enim parom vzporednih stranic, bi morali prenesti na narisane 

like. Učenci bi se morali le vprašati, kateri izmed narisanih štirikotnikov ima vsaj dve vzporedni 

stranici. Če bi se učenec pri reševanju to vprašal, bi verjetno prepoznal vsaj prva dva lika izmed 

treh največkrat napačno prepoznanih (Slika 2-2). Tretji, desni lik je bil izmed vseh likov 

največkrat napačno prepoznan, prepoznalo ga je le 10 učencev, kar je manj kot tretjina. 

Menimo, da je na tem mestu razlogov za slabo prepoznavo več. Poleg slabe povezave med sliko 

pojma in definicijo pojma pri učencih je bila tu verjetno težava tudi v tem, da vzporednost dveh 

stranic ni zelo očitna. 

 

2.1.3.2 Slika pojma 

 Predstavitev naloge 

Cilj 4. naloge je bil preveriti, kako ustrezno sliko pojma imajo učenci. Učenci so morali pri 

nalogi za tri različne štirikotnike (kvadrat, paralelogram in deltoid) določiti, ali za njih določena 

lastnost velja ali ne. Za reševanje te naloge so morali učenci uporabiti lastno sliko pojma, kot 

jo imajo izdelano. 

 

Slika 2-3: Primer naloge iz preizkusa, ki ugotavlja ustreznost slike pojma 
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 Predstavitev rezultatov 

Pri obdelavi podatkov smo nalogo točkovali s 15 točkami. Učenci so morali za tri like določiti, 

katera od petih lastnosti za like velja oziroma ne velja. Vsak pravilno obkroženi odgovor pri 

posameznem liku smo točkovali z 1 točko, vsak nepravilni odgovor z 0 točkami. Sešteli smo 

točke, ki jih je skupno prejel posamezen učenec, in dobili rezultate, prikazane v Tabeli 2. 

število 

doseženih 

točk 

število 

učencev  

odstotek 

učencev 

15 7 19 % 

14 8 22 % 

13 7 19 % 

12 7 19 % 

11 3 8 % 

10 1 3 % 

9 1 3 % 

8 1 3 % 

7 1 3 % 

6 0 0 % 

5 0 0 % 

4 0 0 % 

3 0 0 % 

2 0 0 % 

1 0 0 % 

0 0 0 % 

Tabela 3: Linearna lestvica rezultatov 4. naloge 

 

 

 

 

 

Graf 2: Število učencev glede na število doseženih 

točk pri nalogi 4 

 

 

Iz Grafa 2 je razvidno, da je večina učencev izgubila le nekaj točk. Učenci so bili pri reševanju 

zelo uspešni, povprečno število doseženih točk je bilo 13. Največ napak se je pojavljalo pri 

lastnostih deltoida, kjer so učenci od petih možnih točk povprečno izbrali 3 točke. Največ 

znanja so učenci pokazali pri lastnostih kvadrata. 

Učenci so nalogo dobro reševali in bili pri reševanju zelo uspešni, tako lahko rečemo, da imajo 

učenci izdelane dobre slike pojmov. Najbolj uspešni so bili pri lastnostih kvadrata, kar nam 

pove, da imajo o kvadratu najbolje izdelano sliko. Učenci so se s kvadratom spoznali že v prvem 

triletju osnovne šole in se od takrat pojavlja v poglavjih geometrije. To zagotovo pripomore k 

boljši sliki pojma, saj so imeli s kvadratom učenci v času šolanja mnogo izkušenj. Pojem 

deltoida so učenci spoznali šele letošnje šolsko leto in posledično slika, ki jo imajo v glavi, še 
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ni tako dobro izoblikovana. To se je odražalo pri reševanju, saj so bili učenci najmanj uspešni 

pri določanju lastnosti deltoida. 

2.1.3.3 Razumevanje definicije 

 Predstavitev naloge 

Kako dobro učenci razumejo definicijo, smo preverjali s pomočjo 5. in 6. naloge. Učenci so 

morali na podlagi zapisane definicije nekega izmišljenega lika narisati primer lika, ki ustreza 

definiciji. Da bi videli, ali zares razumejo definicijo, so morali poleg narisati še lik, ki zapisani 

definiciji ne ustreza, in za določen lik povedati, ali spada med izmišljene like ali ne.  

 

Slika 2-4: Primer naloge iz preizkusa, ki preverja učenčevo razumevanje definicije 
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 Predstavitev rezultatov 

Nalogo smo točkovali tako, da je učenec za vsak pravilni odgovor oziroma pravilno narisan lik 

prejel 1 točko in je tako lahko skupaj dosegel 6 točk. Za vsak nepravilni odgovor je prejel 0 

točk. Po točkovanju smo prišli do rezultatov, predstavljenih v Tabeli 3. 

  

število 

doseženih 

točk 

število 

učencev  

odstotek 

učencev 

6 13 36 % 

5 11 31 % 

4 4 11 % 

3 4 11 % 

2 2 6 % 

1 0 0 % 

0 2 6 % 

Tabela 4: Linearna lestvica rezultatov 5. in 6. naloge 

 

Graf 3: Število učencev glede na število doseženih 

točk pri 5.in 6. nalogi

 

Učenci so bili pri reševanju naloge zelo uspešni. Največ učencev je zbralo kar vse možne točke. 

Razlike v uspešnosti reševanja pri posameznih primerih skoraj ni bilo. Vse primere so učenci 

reševali približno enako uspešno. Do največjega odstopanja je prišlo pri peti nalogi, pri primeru 

a in b. Primer a je pravilno rešilo 26 učencev, kar je 72 % in je bil tako najslabše reševan primer, 

medtem ko jih je primer b pravilno rešilo 32, kar je 89 % in je bil tako najbolj uspešno reševan 

primer.  

Pri rezultatih je zanimivo, da so učenci približno enako uspešno risali pravilni primer in 

neprimer. Pričakovali smo, da bodo imeli z neprimerom več težav, saj takih tipov nalog niso 

vajeni oziroma ga še nikoli niso reševali. Zagotovo je veliko pripomogel način poučevanja, ki 

ga uporablja učiteljica. Pri poučevanju poudarja definicije, tako so učenci vajeni formalnih 

zapisov in jim razumevanje le-teh ne povzroča večjih težav. 
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2.1.3.4 Konstrukcija definicije 

 Predstavitev naloge 

Pri nalogi 7 in 8 so morali učenci na podlagi slike zapisati definicijo. Pri tem smo preverjali, ali 

učenci prepoznajo, katere lastnosti so skupne likom, ki jih vidijo, in ali znajo pravilno ubesediti 

prepoznane lastnosti ter oblikovati smiselno definicijo. 

 

Slika 2-5: Primeri naloge iz preizkusa, ki preverja učenčevo konstrukcijo definicije 

 

 Predstavitev rezultatov  

Nalogo smo točkovali s tremi točkami. Za vsako pravilno prepoznano in zapisano lastnost je 

učenec dobil eno točko. Pri 7. nalogi je moral prepoznati dve lastnosti in tako zapisati definicijo. 

Pri 8. nalogi so morali učenci prepoznati eno lastnost, ki je skupna likom, in jo zapisati v obliki 

definicije. Po točkovanju smo dobili rezultate, prikazane v Tabeli 4. 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Število učencev glede na število doseženih točk 

pri 7.in 8. nalogi
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število 

doseženih 

točk 

število 

učencev  

odstotek 

učencev 

3 1 3 % 

2 10 28 % 

1 16 44 % 

0 9 25 % 

Tabela 5: Linearna lestvica rezultatov 7. in 8. naloge 



 

 

Vidimo, da je le en učenec prepoznal vse tri lastnosti. Učenec, ki je prepoznal vse tri lastnosti, 

je edini, ki je pri prvi nalogi opazil, da sta likom skupni dve lastnosti. Vsi ostali učenci, ki so 

dosegli 2 točki, so prepoznali pri vsaki nalogi le po eno lastnost. Vsi učenci so prepoznali enake 

lastnosti. Vsi, razen učenec s tremi točkami, so spregledali lastnost, da sta pri 7. nalogi kraka 

ob vdrtem kotu enako dolga.  

 

Če spregledamo lastnost, ki so jo vsi razen enega učenca spregledali, lahko rečemo, da so bili 

učenci tudi pri tej nalogi uspešni, malo pa jih je oblikovalo lepo zapisano definicijo, ki bi 

ustrezala opisu dobre definicije v poglavju 1.3. Večina učencev je prepoznala lastnost in vedela, 

da mora zapis definicije vsebovati lastnost, ki je skupna vsem. Kljub temu je večina učencev 

zapisala le lastnost, ne pa oblikovala definicije. Definicija likov iz sedme naloge bi morala biti: 

»Zarezanci so štirikotniki, ki imajo en vdrti kot, ki ga oklepata enako dolgi stranici«. Definicija 

likov v nalogi 8, ki bi jo morali zapisati učenci, je: »Kotnik je štirikotnik, ki ima en pravi kot.« 

Zapisi učencev pa so izgledali takole: 

 

Slika 2-6: Primer zapisa definicije pri 8. nalogi 

 

Iz zapisa definicije (Slika 2-6) vidimo, da je učenec pravilno prepoznal lastnost, ki bi jo moral 

vključiti v zapis definicije. Težava se je pojavila, tako kot pri večini učencev, v oblikovanju 

definicije. Učenec je pri zapisu pozabil zapisati, da gre za štirikotnik. Poleg tega je napačno 

oblikoval definicijo, saj zadnji del zapisa: »…zato se imenujejo kotniki« ne spada v zapis 

definicije. V poglavju 1.3 smo omenili, da je dobro zapisana definicija minimalna. 

 

Slika 2-7: Primer pravilnega zapisa definicije pri 8. nalogi 
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Primer na sliki (Slika 2-7) je eden redkih, ki je zares zapisan v obliki definicije in ustreza 

kriterijem dobro zapisane definicije iz poglavja 1.3. 

 

Slika 2-8: Primer napačne definicije pri 8. nalogi 

 

Definicija, ki jo je učenec zapisal na zgornji sliki (Slika 2-8), nam je vzbudila premislek. 

Označili smo jo za napačno, vendar če se vanjo poglobimo, vidimo, da učenec ni zapisal nič 

napačnega. Zares noben lik na sliki nima nobene vzporedne stranice in zares imajo vsi liki na 

sliki vse stranice med seboj različno dolge, vendar definicija, ki jo je učenec zapisal, ne ustreza 

definiciji, ki smo jo želeli mi. Zapisana definicija je zapisana pomanjkljivo, saj v njej manjka 

zapis, da gre za štirikotnik in, da imajo vsi štirikotniki na sliki en pravi kot. 

 

Slika 2-9: Primer slabega zapisa definicije v 8. nalogi 

 

Na zgornji sliki je še en primer slabega zapisa. Učenec je tokrat prepoznal vse lastnosti, ki so 

bile potrebne za zapis definicije, ni pa znal oblikovati lepega formalnega zapisa, kar je bila 

največja težava pri večini učencev. To je najverjetneje posledica tega, da učenci tega v šoli niso 

vajeni. Imajo težave z matematičnim izražanjem, saj se vedno učijo že zapisane definicije, 

nikoli pa jih ne oblikujejo in zapisujejo sami. 

 

2.1.3.5 Uporaba definicije 

 Predstavitev naloge 

Na koncu preizkusa so se učenci srečali z dvema nalogama, ki sta preverjali, ali znajo pri 

reševanju nalog uporabljati definicijo. Nalogi sta predstavljali dva lika in trditev, za katero so 

morali učenci razmisliti, ali je pravilna, in svoj odgovor ustrezno utemeljiti. Nalogi sta bili 
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zasnovani tako, da je bila zapisana trditev, ki je poskušala učenca prepričati v nekaj napačnega. 

Učenec je moral vedeti, da zapisano ni pravilno, in se pri utemeljitvi opreti na definicijo lika, o 

katerem je govorila naloga. V utemeljitvi svojega odgovora je moral uporabiti definicijo. 

 

Slika 2-10: Primer naloge iz preizkusa, ki preverja učenčevo uporabo definicije 

 

 Predstavitev rezultatov  

Nalogi smo točkovali s štirimi možnimi točkami, vsaka je bila vredna 2 točki. Učenec je v 

prvem delu vsake naloge, v katerem je moral za trditev, ki je bila zapisana, obkrožiti pravilno 

možnost, lahko prejel eno točko. Prav tako je pri vsaki nalogi lahko prejel eno točko v drugem 

delu naloge, kjer je moral svoj odgovor utemeljiti. Kot pravilni odgovor pri utemeljevanju pri 

9. nalogi smo šteli odgovor, da je trapez štirikotnik, kar pomeni, da ima štiri oglišča, lik na sliki 

pa nima štirih oglišč. Pri deseti nalogi smo kot pravilni odgovor šteli le utemeljitev, da se 

stranici v trapezu in nasploh v štirikotniku ne smeta sekati. 

  



 

 

število 

doseženih 

točk 

število 

učencev  

odstotek 

učencev 

4 5 14 % 

3 15 42 % 

2 13 36 % 

1 3 8 % 

0 0 0 % 

Tabela 6: Linearna letvica rezultatov pri 8. in 9. nalogi 

 

 

Graf 5: Število učencev glede na število doseženih točk pri 

9.in 10. nalogi 

 

Učenci so pri obeh nalogah pravilno odgovorili, da v nobenem primeru ne gre za trapez. Težave 

so imeli z utemeljevanjem svojega odgovora. Pri utemeljevanju smo želeli, da bi izhajali iz 

definicije trapeza, da bi videli, ali jo poleg tega, da jo poznajo, znajo tudi uporabiti. Večina jih 

ni izhajala iz definicije. Pri točkovanju smo imeli tako veliko težav, kaj upoštevati za pravilno 

in kaj ne. Učenci so pisali zares zanimive odgovore, nekaj izbranih sledi v nadaljevanju. 

 

Slika 2-11: Primer utemeljitve pri 9. nalogi 

 

Enako kot na zgornji sliki (Slika 2-11) je odgovorilo kar nekaj učencev. Dobili so asociacijo na 

diagonali trapeza. 

 

Slika 2-12: Primer utemeljitve pri 9. nalogi 
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Slika 2-13: Primer utemeljitve pri 9. nalogi 

 

 

Slika 2-14: Primer utemeljitve pri 9. nalogi 

 

Tudi primerov, ki so bili podobni zgornjemu primeru (Slika 2-14), je bilo veliko. Zanimivo pri 

tem je bilo, da jih je več označilo kot tako, kot je označen na sliki. Ob popravljanju preizkusov 

smo dobili zelo različne odgovore, ki pokažejo, kako različno razmišljanje imajo učenci. 

Rezultati, prikazani v tabeli (Tabela 6) sicer kažejo, da so bili učenci pri reševanju kar uspešni, 

vendar njihov rezultat izboljšujejo pravilni odgovori pri vprašanjih z da ali ne. Pri drugem delu 

naloge, kjer je bila potrebna utemeljitev, pa so imeli učenci veliko težav, zato niso bili zelo 

uspešni. 

 

2.1.4 Ujemanje slike pojma in definicije pojma 

Kako dobro se pri učencih ujema slika pojma in definicija pojma, smo preverjali tako, da smo 

primerjali rezultate 4., 5. in 6. naloge. Pri 4. nalogi se je od učencev za uspešno rešeno nalogo 
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zahtevala dobra slika pojma, medtem ko gre pri 5. in 6. nalogi za čisto razumevanje definicije. 

Zanimalo nas je, ali imajo učenci, ki dobro razumejo definicijo pojma, tudi dobre slike pojma 

in obratno, ali učenci, ki imajo dobre slike pojmov, tudi dobro razumejo definicije. 

Uspešnost reševanja naloge, ki zahteva 

dobro sliko pojma 

Število 

učencev 

Povprečno število točk pri 

nalogi, ki zahteva razumevanje 

definicije 

Nadpovprečno (več kot 13 točk) 12 5 točk 

Povprečno (13 točk) 9 6 točk 

Podpovprečno (manj kot 13 točk) 15 4 točke 

Tabela 7: Uspešnost reševanja naloge, ki zahteva sliko pojma glede na uspešnost naloge, ki zahteva definicijo pojma 

 

Učenci, ki so nadpovprečno reševali nalogo, ki je zahtevala sliko pojma, naloge, ki je zahtevala 

razumevanje definicije, niso reševali najbolje. Nalogo, ki je zahtevala definicijo pojma, so 

najuspešnejše reševali tisti učenci, ki so pri nalogi, ki je zahtevala sliko pojma, dosegli 

povprečno število točk. Učenci, ki so pokazali, da imajo najslabše slike pojmov, so bili najslabši 

tudi pri nalogah, ki zahtevajo razumevanje definicije, vendar pri rezultatih ni prišlo do večjih 

odstopanj. Povzamemo lahko, da učenci s slabimi slikami pojmov nekoliko slabše razumejo 

definicije. Sklepamo lahko, da si zaradi slabšega razumevanja definicije tudi težje ustvarijo 

dobre slike pojmov. A v našem primeru so bile razlike minimalne. 

Uspešnost reševanja naloge, ki zahteva 

razumevanje definicije 

Število 

učencev 

Povprečno število točk pri 

nalogi, ki zahteva dobro sliko 

pojma 

Nadpovprečno (več kot 5 točk) 13 13 točk 

Povprečno (5 točk) 11 12 točk 

Podpovprečno ( manj kot 5 točk) 12 12 točk 

Tabela 8: Uspešnost reševanja naloge, ki zahteva razumevanje definicije glede na uspešnost naloge, ki zahteva sliko pojma 

 

Rezultati kažejo, da so bili učenci, ki so bili zelo uspešni pri reševanju naloge, ki je zahtevala 

dobro razumevanje definicije, uspešni tudi pri reševanju naloge, ki je zahtevala sliko pojma. 

Lahko bi rekli, da imajo učenci, ki dobro razumejo definicije in se jih naučijo poglobljeno, tudi 

dobro predstavo in dobre slike pojmov, zato so bili nekoliko uspešnejši. Vendar so bile razlike 

v rezultatih zelo majhne, zato bi o poudarjeni povezanosti težko govorili. 

Za konec smo izračunali še Pearsonov koeficient, ki nam pove, kako močna je povezava med 

spremenljivkama. Pearsonov koeficient je po izračunih enak 0,2, kar nam pove, da je moč 
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linearne povezanosti med spremenljivkama šibko pozitivna. Spremenljivki sta pravzaprav 

skoraj nepovezani, kar je vidno tudi na grafu, ki prikazuje linearno povezanost (Graf 6). 

 

Graf 6: Razsevni diagram linearne povezanosti med sliko in definicijo pojma 

 

2.1.5 Uspešnost učencev pri preizkusu in splošna uspešnost pri matematiki 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je povezava med uspešnostjo učencev pri preizkusu in splošno 

uspešnostjo učencev pri matematiki. Ali učenci, ki so uspešnejši pri matematiki, bolje rešujejo 

naloge z uporabo definicije in imajo boljšo sliko geometrijskih pojmov, natančneje 

štirikotnikov? 

Učence smo razdelili v pet skupin glede na zaključeno oceno pri matematiki v sedmem razredu. 

Za vsako skupino smo izračunali, koliko točk so v povprečju dosegli na našem preizkusu, in 

dobili rezultate, prikazane v Tabeli 9.  

 
povprečno 

št. 

doseženih 

točk 

ocena 1 25 

ocena 2  32 

ocena 3 40 

ocena 4 34 

ocena 5 38 

Tabela 9: Povprečno št. doseženih točk glede na 

zaključno oceno pri matematiki 

 

 

Graf 7: Povprečno število doseženih točk 
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Iz zgornjih rezultatov vidimo, da so učenci, ki so na splošno šibki pri matematiki, dosegli slabše 

rezultate, kar smo tudi pričakovali. Stopnjo povezanosti med uspešnostjo učencev pri preizkusu 

in uspešnostjo učencev pri matematiki smo izračunali še s Pearsonovim koeficientom 

povezanosti. Perasonov koeficient je v danem primeru enak 0,5, kar nam potrdi, da gre za 

srednje močno povezanost spremenljivk. Za lažjo predstavo so podatki prikazani na razsevnem 

diagramu (Graf 8).  

 

Graf 8: Razsevni diagram linearne povezanosti med uspešnostjo učencev pri preizkusu in splošno uspešnostjo pri matematiki 

 

Razsevni diagram nam z obliko linearno naraščajoče premice pokaže pozitivno povezanost 

spremenljivk. Opazimo, da nekaj točk na diagramu odstopa, kar smo opazili tudi na zgornjem 

grafu (Graf 7), ki nam prikazuje povprečno število doseženih točk glede na končne ocene 

učencev pri matematiki.  

Pokazali smo, da povezanost med uspešnostjo učencev pri preizkusu in splošno uspešnostjo 

učencev pri matematiki obstaja. Šibkejši učenci, ki imajo pri matematiki slabše ocene, so, kot 

smo pričakovali, tudi preizkus reševali slabše. Za to je verjetno več razlogov. Zagotovo je eden 

izmed razlogov ta, da so bile naloge na preizkusu drugačne od nalog, ki so jih vajeni v šoli. 

Šibkejši učenci imajo zagotovo tudi več težav pri razumevanju formalno zapisanih definicij. 

Učenca, ki sta v skupini najmanj uspešnih pri matematiki, sta imela največ težav ravno pri 5. in 

6. nalogi, ki sta zahtevali razumevanje definicije, in pri 7. in 8. nalogi, pri katerih je šlo za 
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oblikovanje definicije. Naloge, ki so zahtevale le sliko pojma, sta učenca kljub slabemu 

skupnemu številu doseženih točk reševala precej dobro.  

Pri rezultatih po skupinah glede na ocene so nas presenetili učenci, ki imajo zaključno oceno 

pri matematiki 5. Njihovo povprečno število namreč ni bilo najboljše, bolj uspešni so bili učenci 

z zaključno oceno 3. Razlika je sicer zelo majhna, a obstaja.  
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3 SKLEPI IN UGOTOVITVE 

 

Namen moje raziskave je bil ugotoviti, ali učenci ob ustrezni metodi poučevanja osvojijo 

definicije in ali jih ustrezno povežejo s sliko, zato sem izbrala razred učencev, ki so deležni 

kakovostnega pouka matematike, pri katerem učiteljica poudarja razumevanje in pomen 

definicije. Temu pripisujem tudi uspešnost učencev pri preizkusu. Učenci so po mojem mnenju 

dosegli zares dobre rezultate, ki pa zagotovo ne odražajo znanja sedmošolcev nasploh.  

Rezultati so pokazali, da imajo učenci zelo dobre slike pojmov, saj so bili najbolj uspešni pri 

reševanju 4. naloge, ki je zahtevala sliko pojma. Pri tej nalogi so povprečno dosegli več kot 83 

%. Najslabše rezultate so dosegli pri nalogah, kjer je šlo za konstrukcijo definicije, saj imajo s 

tem najmanj izkušenj in je naloga zanje predstavljala nov tip naloge. Pri nalogi, kjer sta bila 

potrebna razumevanje in uporaba definicije, so bili uspešni. Tako so pokazali, da definicije 

poznajo in jih poleg tega znajo tudi uporabiti.  

Kljub temu da so rezultati pokazali, da imajo učenci izdelane dobre slike pojmov in poleg tega 

precej dobro poznajo ter uporabljajo definicijo, smo žal prišli do slabših rezultatov, ko smo 

ugotavljali, kako dobro sliko pojma povezujejo z definicijo pojma. Pearsonov koeficient 

povezanosti slike pojma in definicije je bil zelo šibko pozitiven. Učenci imajo torej dobro 

zapolnjeni obe celici, ki se pojavljata v njihovi kognitivni strukturi, celico konceptne predstave 

in celico formalne definicije, vendar kljub temu velikokrat ne pride do prave interakcije med 

njima. Glede na rezultate interakcija med njima sicer poteka, vendar v veliko manjši meri, kot 

bi si to želeli. 

Zanimivo bi bilo raziskavo razširiti in vključiti vanjo več oddelkov. Preizkus bi morali reševati 

učenci, ki jih poučujejo različne učiteljice, ki pri poučevanju uporabljajo različne metode 

poučevanja. Tako bi lahko premerjali uspešnost učencev glede na metodo poučevanja, ki so je 

deležni. 
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5 PRILOGE 

5.1 Preizkus s štirikotniki 

ŠTIRIKOTNIKI 

 

Ime in priimek: ______________       Datum: __________ 

Razred: ______ 

 

1. Obkroži tiste like, ki so trapezi. (Pomagaj si z geotrikotnikom.) 

 

2. Obkroži tiste like, ki so deltoidi. (Pomagaj si z geotrikotnikom.) 
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3. Razmisli o pravilnosti izjav. Zapiši X v stolpec Pravilno, če je izjava pravilna, ali X 

v stolpec Nepravilno, če izjava ni pravilna. 

 

 Pravilno Nepravilno 

Vsak štirikotnik je pravokotnik.   

Vsak pravokotnik je paralelogram.   

Vsak romb je pravokotnik.   

Vsak kvadrat je romb.   

Vsak kvadrat je deltoid.   

Vsak romb je enakokrak trapez.   

 

4. Obkroži pravilne odgovore.  

LASTNOST Kvadrat Paralelogram Deltoid 

Ima dva para vzporednih stranic. DA       NE DA       NE 
DA       

NE 

Lahko mu očrtamo krog. DA       NE DA       NE 
DA       

NE 

Ima vse stranice enako dolge in vse 

kote enake. 
DA       NE DA       NE 

DA       

NE 

Je osno someren. DA       NE DA       NE 
DA       

NE 

Ima vsaj en par vzporednih stranic. DA       NE DA       NE 
DA       

NE 
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5. Štirikotniku pravimo  »čuden štirikotnik«,  če ima vsaj en pravi kot, ki ga oklepata 

enako dolgi stranici. 

 

Nariši primer čudnega 

štirikotnika. 

Nariši štirikotnik, ki ni 

čuden štirikotnik. 

Ali je kvadrat čuden 

štirikotnik? Obkroži 

pravilni odgovor. 

   

 

          DA             NE 

 

6. Štirikotniku pravimo  »bob«, če ima en par nasprotnih si stranic, ki sta enako dolgi 

in nista vzporedni.  

 

Nariši primer boba. 
Nariši štirikotnik, ki ni 

bob. 

Ali je paralelogram bob? 

Obkroži pravilni 

odgovor. 

   

 

          DA             NE 
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7. Like na sliki sem poimenovala »zarezanci«. Glede na like, ki so prikazani, oblikuj 

definicijo zarezanca. 

 

Definicija zarezanca: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Like na sliki imenujemo »kotniki«. Glede na like, ki so prikazani oblikuj definicijo 

kotnika. 

 

Definicija kotnika: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9. Matic trdi, da je lik na sliki trapez. Svojo trditev utemeljuje s tem, da je na sliki 

trapez, katerega dolžina osnovnice c je enaka 0.  

 

Ali ima prav?     DA   NE 

Utemelji svoj odgovor: 

 

 

10.  Maja trdi, da je lik na spodnji sliki trapez, saj ima en par vzporednih stranic in štiri 

oglišča, kar pomeni, da je štirikotnik in spada med trapeze. 

 

Ali ima prav?     DA   NE 

Utemelji svojo trditev: 
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5.2 Podrobni rezultati preizkusa 

 

 

Učenec

1 lik 2 lik 3 lik 4 lik 5 lik 6 lik 1. lik 2. lik 3. lik 4. lik 5. lik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 91%

5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 91%

6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 91%

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%

8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 91%

9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%

10 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 82%

11 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 82%

12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 82%

13 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 82%

14 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 82%

15 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 82%

16 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 73%

17 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 73%

18 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 8 73%

19 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8 73%

20 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7 64%

21 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7 64%

22 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 55%

23 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 55%

24 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 55%

25 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6 55%

26 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 55%

27 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6 55%

28 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 55%

29 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6 55%

30 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 55%

31 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6 55%

32 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 45%

33 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 45%

34 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 45%

35 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 36%

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

35 14 16 28 35 10 36 18 32 34 25

1 naloga 2. naloga



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maša Tomažič; diplomsko delo 

42 

 

 

Učenec

kvadrat paralelogramdeltoid

5 5 5 15 100%

1 5 5 5 15 100%

2 5 5 5 15 100%

3 5 5 5 15 100%

4 5 5 5 15 100%

5 5 5 5 15 100%

6 5 5 5 15 100%

7 5 5 5 15 100%

8 5 5 4 14 93%

9 5 5 4 14 93%

10 5 5 4 14 93%

11 5 5 4 14 93%

12 5 5 4 14 93%

13 5 4 5 14 93%

14 5 5 4 14 93%

15 5 5 4 14 93%

16 5 4 4 13 87%

17 5 4 4 13 87%

18 5 3 5 13 87%

19 5 4 4 13 87%

20 5 3 5 13 87%

21 5 4 4 13 87%

22 5 5 3 13 87%

23 5 5 2 12 80%

24 5 3 4 12 80%

25 4 5 3 12 80%

26 5 4 3 12 80%

27 5 3 4 12 80%

28 5 5 2 12 80%

29 4 4 4 12 80%

30 5 3 3 11 73%

31 5 3 3 11 73%

32 4 3 4 11 73%

33 5 4 1 10 67%

34 4 3 2 9 60%

35 5 3 0 8 53%

36 3 3 1 7 47%

179 157 138

4. naloga
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Učenec

Primer ProtiprimerDa/Ne Primer ProtiprimerDa/Ne

1 1 1 1 1 1 6 100%

1 1 1 1 1 1 1 6 100%

2 1 1 1 1 1 1 6 100%

3 1 1 1 1 1 1 6 100%

4 1 1 1 1 1 1 6 100%

5 1 1 1 1 1 1 6 100%

6 1 1 1 1 1 1 6 100%

7 1 1 1 1 1 1 6 100%

8 1 1 1 1 1 1 6 100%

9 1 1 1 1 1 1 6 100%

10 1 1 1 1 1 1 6 100%

11 1 1 1 1 1 1 6 100%

12 1 1 1 1 1 1 6 100%

13 1 1 1 1 1 1 6 100%

14 1 1 1 0 1 1 5 83%

15 1 1 1 1 0 1 5 83%

16 1 1 1 1 0 1 5 83%

17 0 1 1 1 1 1 5 83%

18 1 1 1 1 0 1 5 83%

19 1 1 1 1 1 0 5 83%

20 1 1 1 0 1 1 5 83%

21 1 0 1 1 1 1 5 83%

22 0 1 1 1 1 1 5 83%

23 1 1 1 1 1 0 5 83%

24 1 1 1 0 1 1 5 83%

25 0 1 0 1 1 1 4 67%

26 0 1 0 1 1 1 4 67%

27 0 1 1 0 1 1 4 67%

28 1 1 1 1 0 0 4 67%

29 1 1 1 0 0 0 3 50%

30 0 0 0 1 1 1 3 50%

31 1 1 1 0 0 0 3 50%

32 0 1 0 0 1 1 3 50%

33 0 0 0 1 1 0 2 33%

34 0 1 0 0 1 0 2 33%

35 0 0 0 0 0 0 0 0%

36 0 0 0 0 0 0 0 0%

26 32 29 27 29 28

5.naloga 6. naloga
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Učenec 8.naloga

Lastnost 1: 

vdrti  kot

Lastnost 2: 

enako dolgi 

stranici

Lastnost 1: 

pravi kot

1 1 1 3 100%

1 1 1 1 3 100%

2 1 0 1 2 67%

3 1 0 1 2 67%

4 1 0 1 2 67%

5 1 0 1 2 67%

6 1 0 1 2 67%

7 1 0 1 2 67%

8 1 0 1 2 67%

9 1 0 1 2 67%

10 1 0 1 2 67%

11 1 0 1 2 67%

12 1 0 0 1 33%

13 1 0 0 1 33%

14 1 0 0 1 33%

15 1 0 0 1 33%

16 1 0 0 1 33%

17 1 0 0 1 33%

18 1 0 0 1 33%

19 0 0 1 1 33%

20 1 0 0 1 33%

21 1 0 0 1 33%

22 0 0 1 1 33%

23 1 0 0 1 33%

24 1 0 0 1 33%

25 1 0 0 1 33%

26 0 0 1 1 33%

27 1 0 0 1 33%

28 0 0 0 0 0%

29 0 0 0 0 0%

30 0 0 0 0 0%

31 0 0 0 0 0%

32 0 0 0 0 0%

33 0 0 0 0 0%

34 0 0 0 0 0%

35 0 0 0 0 0%

36 0 0 0 0 0%

25 2 15

7. naloga
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Učenec

da/ne

utemeljit

ev da/ne

utemeljit

ev

1 1 1 1 4 100%

1 1 1 1 1 4 100%

2 1 1 1 1 4 100%

3 1 1 1 1 4 100%

4 1 1 1 1 4 100%

5 1 1 1 1 4 100%

6 1 0 1 1 3 75%

7 1 1 1 0 3 75%

8 1 1 1 0 3 75%

9 1 0 1 1 3 75%

10 1 0 1 1 3 75%

11 1 1 1 0 3 75%

12 1 1 1 0 3 75%

13 1 1 1 0 3 75%

14 1 1 1 0 3 75%

15 1 1 1 0 3 75%

16 1 1 1 0 3 75%

17 1 1 1 0 3 75%

18 1 1 1 0 3 75%

19 1 0 1 1 3 75%

20 1 1 1 0 3 75%

21 1 0 1 0 2 50%

22 1 1 0 0 2 50%

23 1 0 1 0 2 50%

24 1 0 1 0 2 50%

25 0 0 1 1 2 50%

26 1 0 1 0 2 50%

27 1 0 1 0 2 50%

28 1 0 1 0 2 50%

29 1 0 1 0 2 50%

30 1 1 0 0 2 50%

31 1 0 1 0 2 50%

32 1 1 0 0 2 50%

33 1 0 1 0 2 50%

34 0 0 1 0 1 25%

35 0 0 1 0 1 25%

36 0 0 1 0 1 25%

33 20 34 11

9. naloga 10. naloga


