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POVZETEK 

Vsako leto na osnovnih šolah poteka Mednarodno tekmovanje matematični Kenguru, ki je 

namenjeno učencem, ki jih zanima matematika in radi rešujejo matematične naloge in 

probleme. Pričakovali bi, da je rezultat na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru 

pogojen s šolskim znanjem, kot ga učenec na primer izkazuje na Nacionalnem preverjanju 

znanja ali s šolsko oceno, čeprav gre za drugačne vrste nalog. Vendar se lahko zgodi, da učenec, 

ki ima dobro oceno pri matematiki, ne doseže dobrega rezultata na tekmovanju Mednarodni 

matematični Kenguru ali obratno. Učenec, ki ima slabo oceno pri matematiki, je namreč lahko 

nadarjeni učenec. V diplomskem delu sem obravnavala nadarjene učence, posebej matematično 

nadarjene, njihove značilnosti, prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi. Predstavila sem tudi 

osnovna dejstva o tekmovanju matematični Kenguru. V empiričnem delu diplomskega dela sem 

primerjala dosežke na tekmovanju matematični Kenguru z dosežki na Nacionalnem preverjanju 

znanja iz matematike. Ugotovila sem statistično pomembno povezanost med dosežkoma. 

Raziskala sem tudi mnenje učencev o tekmovanju matematični Kenguru. Z anketnim 

vprašalnikom sem ugotovila, da so učenci, ki se niso udeležili tekmovanja, mnenja, da bi se ga 

udeležili, če bi imeli boljšo oceno pri matematiki. Zanimivo je tudi, da učenci nasploh menijo, 

da so na tekmovanju matematični Kenguru uspešni samo tisti, ki imajo dobro oceno pri 

matematiki, prisotna pa so tudi mnenja, da naloge lahko reši prav vsak, saj so enostavne in 

zahtevajo le malo logičnega razmišljanja. Najpogostejša razloga za prijavo na tekmovanju 

matematični Kenguru sta želja po osvojitvi priznanja in zanimanje za matematiko.  

 

  

Ključne besede: nadarjeni učenci, matematično nadarjeni učenci, tekmovanje matematični 

Kenguru, pouk matematike 



  



 
 

ABSTRACT 

Every year elementary school students, who are interested in mathematics and enjoy solving 

mathematical tasks and problems, take part in the International Mathematical Competition 

Kangaroo. It is reasonable to assume that students’ achievement on the International 

Mathematical Kangaroo Competition are conditioned by school-mathematics knowledge, and 

are thus correlated with students’ achievement on National Assessment or with school grades, 

although the Kangaroo competition tasks differ from common school exercises. However, it 

may happen that a student with a good mark in mathematics does not achieve good results in 

the International Mathematical Kangaroo Competition or vice versa. In fact, a mathematically 

gifted student may be a low achiever in school. In the thesis I considered the gifted students, in 

particular the mathematically gifted, how to recognize them and how to engage them in school-

work. I also presented the mathematical competition Kangaroo. In the empirical part of the 

thesis I compared the students’ achievement at the mathematical competition Kangaroo with 

the respective achievement at the National Assessment in Mathematics. I found that there is a 

significant correlation between the two achievements. A questionnaire on the students' opinion 

on the mathematical competition Kangaroo revealed that students who did not participate in the 

competition felt that they would participate if they had a better grade in mathematics. Only a 

few students believe that the Kangaroo tasks can be solved by everyone, irrespective of school 

grades, since they are simple and require a little logical thinking. Most students believe that 

only those who have a good mark in mathematics can be successful at the mathematical 

competition Kangaroo. The most common reasons for applying to the Kangaroo Mathematical 

Competition is the interest in mathematics and the wish to win a recognition. 

 

Keywords: gifted students, mathematically gifted students, mathematical competition 

Kangaroo, school-mathematics 
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1 UVOD 

 

V osnovnih šolah srečujemo bolj in manj nadarjene učence. Ne smemo pa enačiti 

matematične nadarjenosti s šolsko uspešnostjo. Matematično nadarjen učenec namreč ni 

nujno uspešen pri izvajanju standardnih postopkov. Pri svojem delu je lahko na pogled 

počasen, ker je zelo fleksibilen in vidi globlje in širše, kot bi pričakovali. Pojavi se lahko 

tudi odklanjanje matematike, ker jo doživlja, kot nezanimivo, trivialno, rutinsko (Bicknell, 

2008). 

 

Učenci se udeležujejo različnih tekmovanj, med drugimi tekmovanja matematični 

Kenguru. Tekmovanja so običajno namenjena nadarjenim in talentiranim učencem, z 

namenom poglabljanja znanja. Tekmovanja ponujajo učencem možnost razvoja 

samozavesti, možnost za primerjanje z ostalimi učenci. Tekmovanja lahko spodbujajo 

učenčeve zmožnosti učenja in občutek avtonomije. Učenci najpogosteje tekmujejo 

samostojno v tekmovanjih, ki zahtevajo hitre in pravilne odgovore pod pritiskom (Bicknell, 

2008). Sodelovanje na tekmovanju matematični Kenguru je prostovoljno, prijavi se lahko 

vsakdo, ki to želi. Na tekmovanju so uspešni tisti učenci, ki so matematično nadarjeni, saj 

reševanje nalog terja zahtevnejše miselne procese. Na tekmovanju se učenci srečujejo z 

drugačnim tipom nalog kot pri pouku. Pričakovali pa bi, da je rezultat na tekmovanju 

Mednarodni matematični Kenguru povezan s šolskim znanjem, ki ga učenec na primer 

izkazuje na Nacionalnem preverjanju znanja ali s šolsko oceno, čeprav gre za drugačne 

vrste nalog.  

 

V diplomskem delu me je zanimalo, če obstaja povezanost med matematičnim znanjem in 

uspešnostjo na Mednarodnem tekmovanju matematični Kenguru. Seveda je možno, da so 

tudi učenci, ki imajo slabšo oceno pri matematiki in so kljub temu lahko uspešni na 

tekmovanju matematični Kenguru. To lahko sklepamo iz tega, ker vemo, da je lahko 

matematično nadarjen tudi tisti učenec, ki pri matematiki ne dosega najvišjih ocen, kar je 

lahko posledica več dejavnikov. Lahko se tudi zgodi, da se učenec, zaradi slabše šolske 

ocene pri matematiki, ne udeleži tekmovanja matematični Kenguru. V diplomskem delu 

sem tako opredelila pojem nadarjeni učenec, njegove karakteristike, način prepoznavanja 

nadarjenega učenca pri delu v šoli ter sodelovanje učencev na tekmovanju matematični 
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Kenguru. V empiričnem delu diplomskega dela sem primerjala dosežene točke na 

tekmovanju matematični Kenguru z doseženimi točkami na Nacionalnem preverjanju 

znanja iz matematike. To sem primerjala zato, ker gre za odraz matematičnega znanja, pri 

tem sem se izognila subjektivnim napakam ocenjevanja, ki bi lahko bile del učenčeve ocene 

pri matematiki. Raziskovanje povezanosti matematičnega znanja in uspešnost na 

tekmovanju matematični Kenguru je pokazalo, da obstaja pozitivna povezanost. Torej, 

lahko trdimo, da obstaja povezanost med dosežkom na tekmovanju matematični Kenguru 

in šolskim znanjem pri matematiki oziroma doseženim uspehom pri Nacionalnem 

preverjanju znanja. 

 

V drugem delu empiričnega dela me je zanimalo tudi mnenje učencev, o tekmovanju 

matematični Kenguru in o doživljanju tekmovanja matematični Kenguru. To sem 

ugotavljala z anketnim vprašalnikom, s katerim sem prišla do ugotovitve, da so učenci, ki 

se niso udeležili tekmovanja, mnenja, da bi se ga udeležili, če bi imeli boljšo oceno pri 

matematiki. Zanimivo je tudi, da so učenci mnenja, da so na tekmovanju matematični 

Kenguru uspešni samo tisti, ki imajo dobro oceno pri matematiki. Najpogostejši razlog za 

prijavo na tekmovanje matematični Kenguru je ta, da bi radi osvojili priznanje in ker jim je 

matematika zanimiva. Učenci so tudi mnenja, da je za uspešnost na tekmovanju 

matematični Kenguru pomembno matematično znanje. Čeprav jih je veliko tudi tistih, ki 

so zagovorniki tega, da naloge lahko reši prav vsak, saj so enostavne in potrebujemo za 

njih le malo logičnega razmišljanja. 

 

Obravnavana tematika je pomembna predvsem za učitelje matematike, da vedo, ali je 

smiselno spodbujati učence za udeležbo na tekmovanju matematični Kenguru.  

 

Prav tako me je zanimalo, ali lahko iz ocen učitelji prepoznamo matematično nadarjenega 

učenca. Pomembno je, da kot bodoči učitelji poznamo, kako lahko prepoznamo 

matematično nadarjenega učenca in mu pri tem pomagamo, ga spodbujamo in razvijamo 

njegov potencial.   
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Slika 1: Model sestavin razvoja talenta (Nagel, 2008, str. 13). 

2 NADARJENI UČENCI 

 

V nadaljevanju bom najprej obravnavala več opredelitev nadarjenih učencev.  

 

Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS št. 81/06) v 11. členu o izobraževanju nadarjenih 

opredeljuje, da so nadarjeni tisti »učenci, ki izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti 

mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.«  

 

Nagel (2008) v svoji knjigi opredeljuje nadarjene kot tiste učence, ki so na določenih 

področjih svojega razvoja občutno boljši od svojih vrstnikov. Opisuje več vrst nadarjenih 

učencev, saj se otrokova nadarjenost lahko izraža na različnih področjih, in sicer na 

področju splošne intelektualne nadarjenosti, umetnostne nadarjenosti, psihomotorične 

nadarjenosti in socialne nadarjenosti. Splošna intelektualna nadarjenost zajema hitro 

dojemljivost, dobro učljivost, močno spominsko sposobnost in sposobnost za duhovne 

dosežke na veliko področjih (naravoslovje, jezik ali logično mišljenje). Psihomotorična 

dejavnost je pomembna na področjih, ki vključujejo telesno spretnost. Socialna nadarjenost 

označuje človekovo sposobnost, da zna dobro delati z ljudmi, se vanje vživljati, nanje 

poravnalno učinkovati ali jim pomagati. Takšna nadarjenost je pomembna tudi za učitelje. 

 

Za razvoj nadarjenosti so pomembni tudi dejavniki ustvarjalnost (kreativnost) in motivacija 

ter okolje. Ustrezno učinkovanje teh treh sestavin, lahko pripelje k dosežkom in izdelkom, 

ki so posledično nenavadni za otrokovo starost (Nagel, 2008). 
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Ustvarjalnost pomeni sposobnost povezovanja idej, informacij in stvari na izviren način. 

Vsebuje sestavine divergentnega mišljenja, pri katerem iščemo rešitve po nenavadnih 

poteh. Pri tem se pojavi izvirnost, ki pomeni enkratnost idej, ki označuje nekaj posebnega.  

Prožnost pomeni, da človek zna hitro preiti na različne miselne ravni, problem takoj 

obravnava z različnih zornih kotov. Domiselnost je vir novih idej in spodbud (Nagel, 2008). 

 

Motivacija in okolje določata, ali se bosta ustvarjalnost in nadarjenost sploh uveljavili. 

Zajema marljivost in vztrajnost, ambicioznost, ki predstavlja notranji nagon, otroka 

pripravi,  da dosega določene dosežke. Emocionalna trdnost je pomembna predvsem zato, 

ker le če se otrok doma počuti varnega in se ne boji, se bo sproščeno lotil novih nalog. 

Priznanje okolja otroka okrepi v njegovi odločnosti. Ob neuspehih se prav zaradi tega ne 

preda, priznanje okolja je prav zaradi tega močna zunanja spodbuda. Optimalno 

spodbujanje pomaga, da se nadarjenost pokaže. Pomembno je, da starši pokažejo 

razumevanje za otrokove aktivnosti in poskrbijo za ustrezno obliko pomoči (Nagel, 2008). 

 

Torej gre za vrsto modela, ki zajema vzajemne učinke, ki niso prikazani, saj je povezava 

dedne zasnove in okolja ter obstaja veliko možnosti, da se med razvojem talenta pojavijo 

motnje. Bistveno je, da se uveljavljajo vsa tri področja, prekrivanje le teh pa omogoči 

visoke rezultate (Nagel, 2008). 

 

2.1 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 

Značilno za nadarjene učence je, da so že od malega zelo vedoželjni. Pogosto se pred 

vstopom v šolo naučijo brati in računati zaradi lastnega interesa. V primeru, da njihove 

nadarjenosti ne odkrijemo, ostane njihova vedoželjnost dalj časa nezadovoljena, posledično 

se kopičita razočaranje in nezadovoljstvo, ki se na koncu lahko spremenita v agresivnost, 

antipatičnost in druge vedenjske motnje. Velja, da izjemno nadarjeni potrebujejo prav tako 

kot učno manj zmožni otroci v družini in v šoli posebno pozornost (Nagel, 1987).  Za njih 

velja še, da so kognitivno bolj sposobni in notranje motivirani od nenadarjenih. So bolj 

strateški, imajo zavesten nadzor nad procesom reševanja, uporabljajo več strategij za 

organiziranje in prenos informacij, bolj uspešno uporabljajo strategije v novih nalogah, 

uporabljajo večkrat strategijo ponovnega branja, sklepanja, analiziranja struktur, 

napovedovanja v primerjavi z nenadarjeni (Hong in Aqui, 2004). 
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Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo med nadarjenimi, se nanašajo na različna področja in 

sicer na miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in  socialno-čustveno 

področje (Nagel, 2008).  

 

Miselno-spoznavno področje  zavzema naslednje lastnosti: 

 razvito divergetno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, 

elaboracija), 

 razvito logično mišljenje (analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja), 

 nenavadno domišljijo,  

 ne prikrivajo svojega mnenja, 

 natančnost opazovanja,  

 dober spomin,  

 izrazit smisel za humor.  

 

Učno-storilnostno področje zavzema: 

 široko razgledanost,  

 visoko učno uspešnost,  

 bogato besedišče, 

 dobro opazovanje,  

 hitro branje, 

 na svojo pobudo veliko berejo in dajo prednost knjigam za odrasle,   

 spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija 

itd.), 

 motorično spretnost in vzdržljivost,  

 kritično, neodvisno in vrednostno mišljenje.  

 

K motivaciji spadajo: 

 visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,  

 radovednost, 

 pri rutinskih nalogah se hitro dolgočasijo, 
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 določenim problemom se povsem predajo,   

 raznoliki in močno izraženi interesi,  

 vztrajnost pri reševanju nalog (v primeru, da jih naloga zanima, ne potrebujejo 

nobene zunanje motivacije), 

 težnja k popolnosti, 

 samokritičnost, 

 visoka storilnostna motivacija, 

 uživanje v dosežkih.  

 

Socialno-čustveno področje pa vsebuje: 

 nekonformizem,  

 močno razvit občutek za pravičnost,  

 neodvisnost in samostojnost,  

 ne bojijo se biti drugačni, 

 sposobnost vodenja in vplivanja na druge,  

 izrazit smisel za organizacijo,  

 empatičnost.   

Bolj kot se posamezne lastnosti pri učencu dosledno kažejo, tem bolj verjetno je, da je 

učenec nadarjen (Nagel, 2008 in Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 1999). 
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2.2 ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV 

V Sloveniji imamo za odkrivanje nadarjenih učencev v šoli strategijo, ki je zapisana v  

dokumentu, ki določa postopek odkrivanja nadarjenih učencev. 

 

Dokument Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (1999) označuje »termin "odkrivanje 

nadarjenih učencev" kot celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter 

seznanitev in pridobitev mnenja staršev«. Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno 

zahteven postopek, v katerem sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in zunanji 

strokovnjaki. Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri 

drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Zavedati se moramo, da nadarjeni 

učenci niso homogena skupina, ampak obstajajo razlike tudi znotraj skupine nadarjenih 

(Nagel, 2008) ter da ni zanesljive metode za prepoznavanje nadarjenih. Nadarjeni niso 

enotna, zlahka zajemljiva skupina. Nadarjenosti same po sebi ni mogoče meriti, saj se mora 

najprej izraziti v dosežku, rezultatu športnega boja ali inteligenčnega testa, v umetnini ali 

igranju instrumenta. Za pravočasno in pravilno razumevanje simptomov, ki kažejo na 

posebno nadarjenost je potrebno imeti dober dar opazovanja (Nagel,1987).  

 

Odkrivanje nadarjenih učencev v Sloveniji se »praviloma izpelje v prvi in drugi triadi, po 

potrebi pa se ponovi še v tretji triadi. S tem se zagotovi, da imajo vsi nadarjeni možnost, da 

so odkriti. Poleg pravočasnega odkrivanja nadarjenih učencev in organiziranja različnih 

diferenciranih oblik dela, je potrebno z njimi tudi njihovo kontinuirano spremljanje. To 

vključuje spremljanje celovitega razvoja nadarjenih, vseh področij osebnosti. Osebne 

podatke vodi šolska svetovalna služba v skladu z Zakonom o osnovni šoli (94. in 95. člen). 

Učinkovita skrb za nadarjene učence predpostavlja ustrezne materialne in kadrovske 

pogoje ter stalno strokovno izpopolnjevanje na področju odkrivanja in dela z njimi. Skrb 

za nadarjene učence je del programa dela šole, pomemben del njenega načrta in vizije ter 

tako tudi pomembna naloga vodstva šole. Izobraževanje nadarjenih učencev se izvaja v 

skladu z Zakonom o osnovni šoli. Za koordinacijo, implementacijo in izvedbo na operativni 

ravni se oblikuje strokovna skupina na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Strokovno 

skupino sestavljajo svetovalci zavoda in zunanji strokovnjaki« (Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci, 1999).  
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V dokumentu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (1999) navajajo postopek  

odkrivanja nadarjenih. Poteka v treh stopnjah in sicer evidentiranje, identifikacija,  

seznanitev in mnenje staršev. 

 

Najprej bom opisala postopek evidentiranja nadarjenega učenca na podlagi tri stopenjskega 

modela, ki ga opredeljuje dokument Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (1999). Prva 

stopnja je evidentiranje učencev pri katerih se prepoznava značilnosti nadarjenega učenca. 

Poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih 

pripomočkov. Eden od teh kriterijev je učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval 

med vzgojno-izobraževalnim procesom. Učitelj mora posebno pozornost pri presojanju 

nameniti tistim učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki 

prihajajo iz socialno depriviranega okolja, drugačnega kulturnega okolja, ali imajo 

specifične učne ali vedenjske težave. Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno 

in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev, eden izmed meril je tudi ocena učiteljev. 

Učitelj poda oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalnega pripomočka, ki 

zajema področja o razumevanju in pomnjenju snovi, o sposobnostih sklepanja, o 

ustvarjalnosti, o motiviranosti in interesih, o vodstvenih sposobnostih, o telesno-gibalnih 

sposobnostih, o izjemnih dosežkih na različnih področjih. Seznanitev in mnenje staršev je 

zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih. V tej fazi svetovalna služba skupaj z razrednikom 

seznani starše, da je bil njihov otrok prepoznan za nadarjenega in pridobi njihovo mnenje 

o otroku.  

 

Pri odkrivanju nadarjenih učencev ne smemo pozabiti na otrokovo mnenje, na kar opozarja 

tudi Nagel (1987) v svoji knjigi, saj učenci sami sebe zelo dobro in realistično presojajo. 

To vidimo v tem, ko svoje lastne sposobnosti ne rezultirajo le v hvali. Posvetijo se 

dodatnemu delu, na primer prijavi na tekmovanja po lastni želji, spodbujevalne tečaje ali 

delovne skupnosti.  

  



9 
 

2.3 DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

Delo z nadarjenimi učenci poteka na način, da »šola nadarjenim učencem zagotavlja 

ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode 

in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in 

skupinske pomoči ter druge oblike dela« (Zakon o osnovni šoli, Ur. list RS št. 81/06). 

Učitelji bi morali prepoznati različne tipe nadarjenosti, kadar identificirajo nadarjene 

učence (Hong in Aqui, 2004).  

 

Torej, učitelji moramo biti tako pri svojem delu pozorni na učence, ki so nadarjeni, vendar 

so lahko v šolskem sistemu tudi neuspešni. Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih namreč 

pogosto najdemo naslednje značilnosti, ki jih ovirajo pri šolskem delu: 

 nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih;  

 strah pred spraševanjem;  

 nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja;  

 nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu;  

 učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, 

nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja ipd.);  

 slaba pozornost;  

 hiperaktivnost;  

 čustvena in socialna nezrelost.  

Učitelji moramo biti pri svojem delu pazljivi, da nas te lastnosti ne zavedejo pri odkrivanju 

nadarjenih učencev (Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 1999). 
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3 MATEMATIČNO NADARJENI UČENCI 

 

Skoraj v vsakem razredu je učenec, ki je matematično nadarjen. Lahko se znajdemo tudi v 

situaciji, ko poučujemo skupino ali razred učencev, ki je sestavljen samo iz matematično 

nadarjenih. Kdaj sploh lahko govorimo o matematični nadarjenosti? Ne obstaja ena sama 

definicija matematične nadarjenosti. Bicknell (2008) trdi, da so matematično nadarjeni tisti, 

ki imajo visoke matematične sposobnosti in vsi tisti, ki kažejo matematično razmišljanje 

drugačne kvalitete od ostalih.  

 

Značilnosti matematično nadarjenih učencev Z. Magajna (2014) opisuje takole:  

 

 »Matematično nadarjene učence praviloma fascinira že sama matematika kot taka. 

Torej svet števil in oblik, odnosi in zakonitosti, ki veljajo v njem. V tem svetu abstrakcij 

se radi in zlahka gibljejo in ugotavljajo pravilnosti (vzorce). 

 Matematične ideje nasploh dojemajo hitro in zlahka, tudi zahtevnejše ideje dojamejo 

veliko hitreje kot njihovi vrstniki; pridobljena spoznanja znajo uporabiti tudi v novih 

situacijah in v neobičajnih okoliščinah. 

 Matematične probleme rešujejo zavzeto, njihovo razmišljanje pri reševanju problemov 

se odlikuje po fleksibilnosti in kreativnosti, torej znajo in zmorejo matematično 

situacijo predstaviti na različne načine in v okviru različnih področij matematike, lahko 

tudi na nenavaden, svojstven, originalen način.  

 Pri reševanju matematičnih problemov jih ne zanima le rešitev. Ukvarjajo se z bistvom 

problema in njegovim ozadjem, na primer s pomeni pogojev in podatkov v problemu. 

Iščejo raznolike rešitve, pri dani rešitvi jim veliko pomeni matematična eleganca 

rešitve. 

 V primerjavi z vrstniki učinkoviteje uporabljajo zahtevnejše miselne procese, kot so 

analitično, deduktivno in induktivno mišljenje« (Magajna 2014, str. 129-130). 

 

Drugi avtor (House, 1987 v  Bicknell. B., 2008) navaja, da so kazalci matematične 

nadarjenosti naslednji:  

 zgodnje zanimanje in razumevanje kvantitativnih vidikov različnih stvari; 

 zmožnost logičnega in simbolnega mišljenja o kvalitativnih in prostorskih odnosih; 
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 zmožnost zaznavanja in posploševanja matematičnih vzorcev, struktur, povezav in 

operacij; 

 zmožnost analitičnega, deduktivnega in induktivnega razumevanja; 

 zmožnost krajšanja matematičnega sklepanja in iskanja racionalnih, ekonomičnih 

rešitev; 

 fleksibilnost in reverzibilnost mentalnih procesov v matematičnih aktivnostih; 

 zmožnost pomnjenja matematičnih simbolov, povezav, dokazov, metod ali rešitev 

itd. 

 zmožnost prenosa učenja/znanja na nove situacije; 

 energija in vztrajnost pri reševanju matematičnih problemov; 

 matematično dojemanje sveta.  

 

Magajna je med značilnosti opisa nadarjenih učencev vključil primerjavo nadarjenih 

učencev z njihovimi vrstniki, česar Bicknell ni opisal. 

 

Pomembno se mi zdi poudariti, da ne smemo enačiti matematične nadarjenosti s šolsko 

uspešnostjo. Matematično nadarjen učenec namreč ni nujno uspešen pri izvajanju 

standardnih postopkov. Lahko je pri tem počasen, neroden, pri rutinskem računanju se 

moti, nemalokrat rutinske postopke izvaja z odporom. Pri svojem delu je lahko na pogled 

počasen, ker je zelo fleksibilen in vidi globlje in širše, kot bi pričakovali. Pojavi se lahko 

tudi odklanjanje matematike, ker jo doživlja, kot nezanimivo, trivialno, rutinsko (Bicknell, 

2008). 
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4 DELO Z MATEMATIČNO NADARJENIMI UČENCI 

 

Magajna (2014) navaja, da nadarjen učenec pri pouku matematike potrebuje večje ali 

manjše prilagoditve, dodatne obšolske in izvenšolske dejavnosti, pri katerih se sooča s 

primerno zahtevnimi izzivi. Učitelj za delo z nadarjenimi učenci prilagodi delo pri rednem 

pouku matematike, organizira dodatne obšolske in izvenšolske dejavnosti, ponudi učencem 

raznovrstne in raznolike dejavnosti, ki nadarjenim pomagajo realizirati njihove potenciale, 

dejavnosti pri pouku individualizira (kar ustreza enemu, ni nujno, da bo tudi drugemu).  

 

V nadaljevanju bom naštela smernice, ki jih navaja Magajna (2014) za delo z matematično 

nadarjenimi v okviru rednega okvira matematike, šolskih dejavnosti in izven šolskih 

dejavnosti.  

 

Pri rednem pouku matematike veljajo naslednje smernice za delo z matematično 

nadarjenimi: 

 nadarjen učenec lahko preskoči razred,  

 lahko obiskuje višji razred le pri pouku matematike,  

 prilagodijo se lahko posamezne učne vsebine za višji razred ob učiteljevemu 

nadzoru, 

 lahko mu prilagodimo učno snov z razširitvijo obravnavane vsebine,  

 ponudimo mu lahko različne oblike dela: glede na cilje v heterogenih, 

homogenih skupinah,  

 nadarjen je lahko »pomočnik« učitelja, 

 v okviru notranje diferenciacije nadarjenega učenca zaposlimo z dodatnimi 

izzivi, ki so lahko povezani s snovjo ali ne. 

 

V okviru obšolskih dejavnosti gre za delo z nadarjenim učencem izven rednega 

pouka. V to spadajo: 

 matematični krožki,  

 dodatni pouk,  

 organizirane priprave na matematična tekmovanja in  

 raziskovalne naloge pod mentorstvom učitelja.   



14 
 

 

Pri izven šolskih dejavnostih, ki jih izvajajo razne organizacije in posamezniki, pridejo v 

poštev: 

 sodelovanje v natečajih za izdelavo raziskovalnih nalog,  

 udeležba na tekmovanjih v reševanju matematičnih nalog,  

 udeležba na matematičnih taborih za nadarjene,  

 udeležba na izobraževalnih tečajih in delavnicah za nadarjene,  

 druženje s sovrstniki z enakimi interesi in s podobnim načinom razmišljanja, 

 sodelovanje s strokovnjakom s področja matematike.    

 

V nadaljevanju Magajna (2014) navaja, da v primeru, da je sodelovanje učenca pri pouku 

matematike neustrezno vodeno, lahko pouk spremljajo neželeni pojavi. Učenec lahko 

zazna, da je pouk matematike namenjen le ostalim učencem in zato ne sodeluje. Učenec se 

lahko dolgočasi in to izkazuje z motenjem pouka. Lahko pa je ravno obratno in sodeluje 

pri pouku tako, da na vsa vprašanja odgovarja in želi na vsak način pokazati, kako hitro 

rešuje naloge. V skrajnem primeru lahko pride do konflikta med »učiteljevo avtoriteto« in 

prodornim in drznim razmišljanjem nadarjenega učenca. 

 

Prav zaradi zgoraj opisanega je nadarjene učence smiselno pri padcu soočati z bistveno 

zahtevnejšimi izzivi kot ostale učence. Izzivi naj bodo v sozvočju in se dopolnjujejo z izzivi 

in cilji, pred katere so postavljeni ostali učenci. Ko zastavljamo zahtevnejša vprašanja, 

moramo paziti, da so vprašanja pomembna tudi za ostale učence. Zastavljena vprašanja naj 

ne bodo rutinska in naj vodijo v poglobljeno razumevanje obravnavane vsebine. 

Refleksivni odgovori nadarjenega učenca omogočajo vsaj delu učencev globlji uvid v 

obravnavano vsebino, hkrati se učenci učijo, kakšna vprašanja si morajo sami zastavljati, 

da bi se posledično bolje razumeli (Magajna, 2014). 

 

Šola je eden izmed najpomembnejših faktorjev šolskih dosežkov učencev in njihovega 

razvoja, predvsem zaradi časa, ki ga v šoli preživijo in zaradi same vloge šole. Glede na 

njihove zmožnosti ali interese so učne izkušnje učencev različne (tako pozitivne kot 

negativne). Učitelji imajo še poseben vpliv pri šolanju nadarjenih učencev, saj so pogosto 

ravno učitelji tisti, ki prepoznajo učenčeve posebne zmožnosti in oblikujejo priporočila za 

program dela v šoli. Vpliv učiteljev na učenca je lahko tako negativen kot pozitiven, saj 
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nekateri spodbujajo razvoj učenčevih dosežkov in talentov, drugi pa niso osredotočeni na 

učenčeve interese in njihove potrebe za razvoj (Choi, 2013).  

 

Nagel (1987) pove, da so matematično nadarjeni učenci po navadi dobri učenci. Vendar 

obstajajo tudi izjeme tega pravila: če bi gledali zgolj povprečne ocene bi velik del talentov 

spregledali. Ocene nam namreč ne povedo ničesar o tem, kako je prišlo do dosežkov, ki jih 

učitelji vrednotijo. Ne vemo, ali se je učenec za oceno veliko učil, imel posebne ure za 

pomoč pri učenju ali pa se je morda brez priprave, zanesel le na svojo nadarjenost. Na 

primer pri matematiki petica pod matematično nalogo brez napak ne upošteva, ali je učenec 

računal vso uro ali pa jo je končal že po nekaj minutah. K razvoju nadarjenosti pripomorejo 

tudi druge značilnosti, ki so v spričevalih izražene le neposredno ali pa sploh niso. 

Ocenjevanje lahko nehote upošteva tudi merila, kot so poslušnost, prilagojenost in 

simpatičen nastop, ki pa za nadarjenost niso pomembna (Nagel, 1987).  

 

V znanstvenih raziskavah so dokazali, da je lahko učiteljevo mnenje pri identifikaciji 

nadarjenih še manj zanesljivo kot ocene. Učitelji niso prepoznali niti polovice tistih, ki so 

zares bili nadarjeni, saj tekom izobraževanja ne izvedo veliko o temi izjemna nadarjenost. 

Na učiteljevo sodbo pogosto vpliva prikrito tekmovanje z učencem, ki na primer pri 

matematični uri najde drugačno pot do rešitve, kot je od njega pričakovano, posledično 

poruši učni koncept. Prav zaradi tega je pomembno, da učitelji poznajo možne vire napak 

pri presoji in značilne simptome nadarjenosti in so s tem natančnejši pri presojanju otrok. 

Zanimivo je, da po navadi učenci hitreje prepoznajo nadarjenega učenca kot učitelji (Nagel, 

1987). 

  



16 
 

  



17 
 

5 TEKMOVANJA PRI MATEMATIKI IN 

NADARJENI  UČENCI 

 

Tekmovanja so običajno namenjena nadarjenim in talentiranim učencem, med drugim z 

namenom poglabljanja znanja. Tekmovanja ponujajo učencem možnost razvijanja njihove 

samozavesti, možnost za primerjanje z ostalimi učenci. Tekmovanja lahko spodbujajo 

učenčeve zmožnosti učenja in občutek avtonomije. Učenci najpogosteje tekmujejo 

samostojno v tekmovanjih, ki zahtevajo hitre in pravilne odgovore pod pritiskom (Bicknell, 

2008). 

 

Pomembnost prepoznavanja talentov mora pretehtati negativne elemente, povezane s 

tekmovanji. Stres in občutki neuspeha pretirane tekmovalnosti sta umeščena k negativnim 

elementom. Negativni občutki so pogosto posledica slabo načrtovanih tekmovalnih ciljev 

(Bicknell, 2008). 

 

5.1 TEKMOVANJE KOT MOTIVATOR ZA NADARJENE UČENCE 

Motivacija za tekmovanje je skoraj vedno neločljivo povezana s priznanji in nagradami, 

prepoznavnostjo in ugledom. Znano je tudi, da je učenje, ki je povezano s tekmovanji, 

nujno za nadarjene otroke, še posebej, če so učenci tekmovalni. (Ozturk in Debelak, 2008).  

 

Tekmovanja torej lahko služijo kot močni motivatorji za učence, saj spodbujajo učenje in 

trdo delo. Na drugi strani jih lahko vidimo kot zunanje motivatorje, ki zmanjšujejo notranjo 

motivacijo. Zunanja motivacija (izhaja iz zunanjosti osebe) in notranja motivacija (izhaja 

iz notranjosti človeka) sta si na nek način ravno nasprotni. Zaradi narave tekmovanj, 

trajanja, priprav za tekmovanje in starosti sodelujočih, so tekmovanja tako zunanji kot 

notranji motivator. Če tekmovanje ne ponuja srečanj z vrstniki in nudi zelo malo priprav, 

gre predvsem za zunanjo motivacijo (Ozturk in Debelak, 2008). 

 

Opišimo tri elemente, ki omogočajo, da šolska tekmovanja delujejo kot uspešna zunanja 

motivacija: 
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1.  Uporaba zunanje motivacije je neizogibna do določene ravni zrelosti. Idealen razvoj je 

postopno zmanjševanje zunanje motivacije. Brez zunanje motivacije bi otrokove 

dosežke ogrožalo poudarjanje notranje motivacije, še preden pridejo do določene ravni 

odraslosti. Učenci se morajo naučiti sprožati notranje motivacije. Tekmovalni vidiki 

zagotavljajo začetno motivacijo, ki je lahko katalizator za učence, da razvijejo užitek in 

navdušenje do večje vključenosti. Tekmovanja tako pomagajo razvijati notranjo 

motivacijo. 

 

2.  Med tekmovalnim procesom mora biti s strani učitelja predstavljen pomen tekmovanja 

ter pozitiven odnos do tekmovanja. V kolikor učitelj predstavi tekmovanje učencev v 

pozitivnem smislu, bo to povečalo zanimanje in udeležbo učencev na tekmovanju. Pri 

tem gre za zunanjo motivacijo. 

 

3.  Tudi nagrade na tekmovanjih morajo biti povezane s samo naravo dela. To ohranja 

interes in motivacijo učencev. Pomaga jim tudi vzpostaviti povezavo v njihovih mislih 

in jih motivira za dolgotrajne dosežke (Ozturk in Debelak, 2008). 

 

 

5.2 VPLIV SPOLA NA TEKMOVALNI USPEH 

Podrobne študije literature so pokazale, da obstajajo razlike med dosežki na matematičnih 

tekmovanjih med spoloma tekmovalcev.  

 

Kadar se o dosežkih poroča kot o ocenah iz razreda, so učenke pogosto ocenjene malo 

boljše kot učenci. Tovrstne razlike obstajajo tudi pri dosežkih na matematičnih 

tekmovanjih. Da obstajajo razlike v povprečnih dosežkih pri matematiki glede na spol 

ugotavlja tudi Third International Mathematics and Science Study (TIMSS), v kateri 

sodeluje 41 držav in 15000 šol. TIMSS ugotavlja, da je uspeh na tekmovanju odvisen tudi 

od vsebine vprašanj. Učenci se odrežejo bolje od učenk, če gre za prostorsko razumevanje, 

branje zemljevidov in diagramov, reševanje problemov, ki vsebujejo odstotke. Učenke se 

bolje odrežejo v nalogah, ki vsebujejo splošne algoritme. V povezavi z vsebino vprašanj so 

dokazali tudi, da vrste vprašanj vplivajo na razlike in sicer se učenci v povprečju bolje 

izkažejo pri vprašanjih, ki jim ponujajo več odgovorov, ne pa na nestrukturiranih nalogah 

ali na tistih, ki zahtevajo esejske odgovore. Pogosto poročajo tudi o boljšem nastopu 
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učencev, ko naloge vključujejo geometrijo, a nekateri poročajo tudi o tem, da se te razlike 

zmanjšujejo (Leder, Pederson in Pollard, 2003). 

 

Pri matematiki imajo učenci večji občutek samozadostnosti od učenk, učenke pa imajo 

večji občutek samozadostnosti pri nalogah, ki vključujejo stereotipne ženske aktivnosti 

(Hong in Aqui, 2004). 

 

 

5.3 VPLIV TEKMOVANJA NA SAMOZAVEST PRI MATEMATIKI 

Učenčevo čustveno zdravje je tako kot pri odraslih povezano z razvojem njihovega 

potenciala. Proces, v katerem se borijo za zavedanje svojih intelektualnih potencialov ali 

potencialov za določene talente, je pomemben del oblikovanja samozavesti in 

samozavedanja. Med tem, ko se trudijo učenci doseči znanje, so stalno spodbujani k 

samoevalviranju in oblikovanju mnenja o svojih zmožnostih. Samozavest in 

samospoštovanje sta delno tudi rezultat dosežkov. Učenci oblikujejo in sprejemajo svojo 

identiteto, če so neprestano udeleženi v pogovoru o tem, kdo so, kaj si želijo doseči, kje so 

uspešni in kaj niso njihova najbolj močna področja. Zato učenci potrebujejo take izzive in 

naloge, ki od njih pričakujejo, zahtevajo in razvijajo njihov trud. Tako ocenijo tudi to, česa 

so zmožni in česa ne. Ko nadarjeni učenci opazujejo delo drugih nadarjenih učencev, se 

naučijo spoštovati kvaliteto dela drugih učencev, natančno oceniti svoj uspeh v primerjavi 

drugih tekmovalcev ter natančno ocenijo, kam sodijo njihovi dosežki (Ozturk in Debelak, 

2008). 

 

Na tekmovanjih lahko pride do neuspehov in razočaranja. Tekmovanja učence naučijo, 

kako uspeti in kako se spopasti z neuspehom, kako se iz neuspeha česa naučiti in kako 

izboljšati svojo samozavest in s tem izboljšati svoj uspeh na tekmovanju. Pomembno je, da 

ima učenec ob neuspehu ustrezno podporo odrasle osebe. Samozavest je direktno povezana 

z izkušnjami uspeha in neuspeha iz vsakdanjega življenja (Ozturk in Debelak, 2008). 

 

Ocenjevanja na tekmovanjih so zelo objektivna, lahko pa se pojavi tudi subjektivno 

ocenjevanje. Subjektivni razlogi so lahko možni pokazatelj za nepravično ocenjevanje na 

tekmovanju. Učenci lahko menijo, da je ocenjevanje nepravično, tudi če so ocenjevalci 

objektivni, kot so le lahko. Ob tem bo večina učencev doživljala močna čustva; vidijo se 
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lahko kot žrtve nepravičnosti. Učencem lahko pri tem pomagamo, da se zavedajo, da bo 

subjektivnost del številnih odločitev in da ne bo vse vedno na njihovi strani, saj sta dejanska 

ali dojeta nepravičnost konec koncev del življenja. Če se učenci zavedajo, da je bilo 

ocenjevanje pravično, jih moramo usmeriti k tem, da izkoristijo povratno informacijo in 

ugotovijo, kje bi se lahko izboljšali za naslednje leto. Če pa je bilo ocenjevanje nepravično, 

moramo učence spodbuditi k temu, da si prizadevajo za čim bolj pravično ocenjevanje 

(Ozturk in Debelak, 2008). 

 

 

5.4  »MEHKO« TEKMOVANJE 

Tekmovanja so neizogiben in nepogrešljiv del življenja. Prisotna so na vseh ravneh 

izobrazbe in v vsakem obdobju življenja. Včasih imajo lahko tekmovanja tudi negativen 

vpliv. Med negativne učinke ekstremne tekmovalnosti bi lahko uvrstili na primer čezmerno 

zaskrbljenost in stres.  

 

Naloga učitelja je, da usposobi učence za uspešno delovanje v tem svetu, za maksimiranje 

koristi tekmovanj in minimaliziranje negativnih učinkov, ki jih lahko tekmovanja 

povzročijo. Če potisnemo otroke v svet tekmovalnosti brez priprav, jim bomo povzročili 

veliko negativnih posledic. Sami verjetno ne bodo razvili čustvenih in psiholoških 

mehanizmov za spopadanje z uspehi in neuspehi pri tekmovanju, ne bodo osvojili veščin 

za soočanje s psihološkimi izzivi v tekmovanjih, kot sta pritisk in zaskrbljenost. Zato mora 

učitelj predstaviti učencem tekmovanje na tak način, da bo upošteval njihove psihološke in 

čustvene izkušnje. To bi lahko imenovali »mehko tekmovanje«. To ne pomeni lahkega 

tekmovanja, ampak, da tekmovanje opisujemo kot proces, v katerem otroke spodbujamo k 

sodelovanju na tekmovanjih, kjer je prisotna odrasla oseba, ki jih usmerja skozi čustvene 

in psihološke izzive. Ta odrasla oseba je lahko učitelj ali starš, ki omejuje otrokov nivo 

stresa in poskrbi, da se bodo lahko soočali s pritiskom. Vedeti mora tudi, kdaj pritisk 

postane prevelik za otroka. Takrat mora otroka spodbuditi, da se umakne (Ozturk in 

Debelak, 2008). 

 

Tekmovanja ne smejo biti uporabljena kot sredstvo za izkazovanje surovega talenta ali za 

primerjanje enega otroka z drugim ali primerjanje šol med seboj. Večina kognitivnih in 

afektivnih koristi mora biti pridobljenih še preden podelijo nagrade. Teh koristi učenci se 
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še vedno ne zavedajo, razen če so pod skrbnim odraslim. Odrasla oseba (učitelj, starš) mora 

učenca, če želi, da od tekmovanja odnese čim več, spremljati na celi poti. Učenec mora 

odraslega videti kot vir motivacije in navdiha, tako kot tistega, na katerega se lahko zanese 

v času težav in v procesu tekmovanja. Tekmovanje namreč ne bo imelo nobene vrednosti, 

če bo odrasla oseba izbrala najboljšega učenca in ga prijavila na tekmovanje brez 

predhodnih priprav  (Ozturk in Debelak, 2008). 
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6 MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 

 

V tem poglavju bom predstavila tekmovanje Mednarodno tekmovanje matematični 

Kenguru. Na tekmovanju sodeluje več kot 60 držav po vsem svetu. Od leta 1995 poteka 

tekmovanje v vseh državah istočasno in z enakim načinom popravljanja. Primerjave med 

doseženimi rezultati med državami ni. Tekmovanje poteka za vse razrede devetletne 

osnovne šole. Naloge vsebujejo matematične probleme, ki so podani na učencem zanimiv 

način. Tekmovanja se vsakoletno udeleži veliko učencev iz celotne Slovenije (DMFA). 

  

V šolskem letu 1994/1995 so v Sloveniji, od 5. do 8. razreda, poskusno izvedli šolsko 

tekmovanje z nalogami Evropskega matematičnega Kenguruja in ga v istem letu razširili 

na učence 3. in 4. razreda. V naslednjem letu so sklenili, da šolsko tekmovanje z nalogami 

Evropskega matematičnega Kenguruja razširijo še na učence 2. razreda, od šolskega leta 

2003/2004 dalje pa so take naloge na voljo za vse razrede devetletne OŠ. V šol. letu 

2016/2017 se je tako v Sloveniji udeležilo šolskega tekmovanja Matematični Kenguru 

79.026 učencev od 1. do 9. razreda devetletne osnovne šole, od tega je bilo 6.074 

sedmošolcev  (DMFA).  

 

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru vključuje naloge izbirnega tipa, ki jih 

popravlja in oceni računalnik. Namen tekmovanja je popularizacija matematike in 

razvijanje matematičnega mišljenja med učenci. Naloge pripravlja komisija Mednarodnega 

matematičnega Kenguruja. Tekmovanja,  ki poteka vsako leto tretji četrtek v mesecu 

marcu, se lahko učenci udeležijo prostovoljno. V 7., 8. in 9. razredu se tekmovanje upošteva 

kot prvo stopnjo tekmovanja za Vegovo priznanje.  
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Tabela 1: Tekmovalne kategorije (DMFA Slovenije). 

 

6.1 TEKMOVALNE KATEGORIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec pri posamezni nalogi dobi za pravilen odgovor toliko točk, kot je naloga vredna. 

Za nepravilen odgovor se mu odbije 1/4 točk naloge. V primeru, ko učenec ne obkroži 

nobenega odgovora ali v primeru, ko obkroženi več odgovorov, se mu prizna 0 točk. V 

izogib morebitnemu negativnemu končnemu dosežku točk, se tekmovalcem v vsaki 

kategoriji prizna ustrezno število začetnih točk (DMFA Slovenije, Pravilnik o tekmovanju 

osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja). Kot izhaja iz zgornje tabele 

imajo učenci 7. razreda devetletne osnovne šole na matematičnem Kenguruju na voljo 24 

nalog. Za reševanje imajo na voljo 120 minut. Dosežejo lahko največ 120 točk.   
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6.2 CILJI TEKMOVANJA 

Cilji tekmovanja, ki jih navaja Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike 

za Vegova priznanja, so naslednja:   

 širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj nad zahtevnostjo rednega pouka 

na področju matematike za OŠ, 

 primerjanje znanja med učenci na področju matematike, 

 popularizacija matematike, 

 odkrivanje in spodbujanje matematično nadarjenih učencev, 

 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja na področju matematike, 

 spodbujanje k druženju učencev iz različnih šol in okolij. 

Tekmovanja potekajo na treh ravneh in sicer na šolski ravni, ki poteka v obliki šolskih 

tekmovanj po posameznih šolah in ima funkcijo kvalifikacij za nastop na regijskem 

tekmovanju. Regijska raven tekmovanja so namenjena kvalifikaciji na državno tekmovanje 

iz matematike (DMFA).   

Na šolskem tekmovanju lahko učenec osvoji bronasto Vegovo priznanje do 1/3 

tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer 

mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 

razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo 

tudi ti tekmovalci bronasto priznanje. Bronasto priznanje lahko dodatno prejmejo še vsi 

tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev v državi. Ne glede na 

število udeležencev šolskega tekmovanja prvouvrščeni tekmovalec v vsaki tekmovalni 

skupini prejme bronasto priznanje, če je dosegel vsaj 1/2 možnih točk. Društvo lahko z 

razpisom določi prijavnino na tekmovanje na šolski ravni. Prijavnino plača šola, ki jo 

tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi DMFA. Višino prijavnine 

določi upravni odbor DMFA (Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike 

za Vegova priznanja).  
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6.3 VSEBINSKI PROGRAM MEDNARODNEGA TEKMOVANJA 

MATEMATIČNI KENGURU 

V tem poglavju bom opredelila vsebine, ki jih zajema tekmovanje matematični Kenguru 

od 6. do 9. razreda osnovne šole (DMFA Slovenije). 

6. razred 

 Geometrijski elementi (skladnost, dolžine, razdalja, vzporednice, pravokotnice, 

uporaba simbolnega zapisa, prepoznavanje osnovnih transformacij, 

 liki (kvadrat, pravokotnik, pojem obsega in ploščine sestavljenih likov), 

 merjenje (tudi votle mere, pretvarjanje, računanje z enotami, odvisnost – 

sklepanje, itd.), 

 naravna števila (različni zapisi, računanje, zaokroževanje, računski zakoni, 

večkratniki, delitelji, pravila za deljivost, številski izrazi, ipd.), 

 decimalna števila (računanje, zaokroževanje, računski zakoni, pravila za deljivost, 

številski izrazi, enačbe in neenačbe, urejenost decimalnih števil, zapis z ulomkom 

in obratno, deli celote, razmerje, ipd.), 

 množice (elementi, unija, presek, podmnožica, različni prikazi množic, itd.), 

 kombinatorični problemi, zaporedja števil ... 

 stopnji primerne vsebine, objavljene v raznih medijih (splet, knjige, revije, ipd.). 

7. razred 

 Deljivost naravnih števil (večkratniki, delitelji, pravila deljivosti, praštevila, 

razcep na prafaktorje, itd.), 

 ulomki (del celote-deleži, urejanje, reševanje enačb in neenačb, zaporedja, 

seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, itd.), 

 decimalne številke (urejanje, seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, 

zaokroževanje, itd.), 

 trikotnik (lastnosti, koti - kotne stopinje in kotne minute, načrtovanje itd.), 

 transformacije (zrcaljenje čez točko, zrcaljenje čez premico, premik, vrtež, 

simetrale, načrtovanje kotov s šestilom, dvojice kotov, ipd.), 

 odstotki (zapis deleža z odstotki, računanje sprememb, grafični prikazi in 

odstotki), 

 stopnji primerne vsebine, objavljene v raznih medijih (splet, knjige, revije, ipd.). 
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8. razred 

 Racionalna števila (nasprotna, absolutna, obratna vrednost, seštevanje, odštevanje, 

množenje, deljenje, enačbe, neenačbe, itd.), 

 realna števila (iracionalna števila, odnosi med množicami, zaporedja, urejanje, 

ipd.), 

 potence in koreni (lastnosti, urejanje, računske operacije, približki, enačbe, 

neenačbe, ipd.), 

 odnosi med spremenljivkami (premo in obratno sorazmerje, grafi sorazmerij, 

odstotki ipd.), 

 večkotniki (lastnosti, pravilni večkotnik, načrtovanje, ipd.), 

 izrazi s spremenljivkami (vrednost izrazov, seštevanje, odštevanje, množenje, 

zapis izraza, ipd.), 

 stopnji primerne vsebine, objavljene v raznih medijih (splet, knjige, revije, ipd.). 

9. razred 

 Izrazi s spremenljivkami (produkt vsote in razlike, kvadriranje, izpostavljanje 

skupnega faktorja, faktorizacija, ipd.), 

 podobnost (razmerja in sorazmerja, načrtovanje podobnih likov, Talesovi izreki, 

ipd.), 

 odnosi med geometrijskimi elementi (odnosi v prostoru, Pitagorov izrek v 

prostoru, ipd.), 

 linearna enačba (reševanje, pomen preizkusa, besedilne naloge, izražanje 

neznanke iz obrazca, parametrična enačba, ipd.), 

 oglata telesa (lastnosti, površina, prostornina, preseki, ipd.), 

 verjetnost, srednje vrednosti, 

 stopnji primerne vsebine, objavljene v raznih medijih (splet, knjige, revije, ipd.). 

(DMFA Slovenije)  
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu bom predstavila raziskavo, ki sem jo izvedla v okviru diplomskega 

dela. 

Empirični del diplomske naloge je razdeljen na dva dela. V prvem delu sem raziskovala 

povezanost šolskega znanja matematike in uspešnost na Mednarodnem tekmovanju 

matematični Kenguru. V drugem delu sem raziskovala stališča učencev o tekmovanju 

matematični Kenguru in s tem povezana ravnanja učencev.  

Vsako leto na osnovnih šolah poteka Mednarodno tekmovanje matematični Kenguru, ki je 

namenjeno učencem, ki jih zanima matematika in radi rešujejo matematične naloge in 

probleme. Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno, prijavi se lahko vsakdo, ki to želi. 

Na tekmovanju se učenci srečujejo z drugačnim tipom nalog kot pri pouku. Pričakovali bi, 

da je rezultat na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru povezan s šolskim 

znanjem, ki ga učenec na primer izkazuje na Nacionalnem preverjanju znanja oz. s šolsko 

oceno, čeprav gre za drugačne vrste nalog. Proučevanje povezanosti je pomembno za 

učitelje matematike, da spodbujajo učence k udeležbi na tekmovanju in predvsem, da se 

zavedajo, da lahko učenci, ki so učno manj uspešni pri matematiki, dosežejo na tekmovanju  

tudi dobre rezultate. Vendar pa je mogoče, da učenec, ki ima dobro oceno pri matematiki, 

ne doseže dobrega rezultata na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru, ali pa da 

učenec, ki je manj uspešen pri šolski matematiki doseže dober rezultat na prej omenjenem 

tekmovanju. Dejstvo je, da je lahko učenec, ki ima slabo oceno pri matematiki, nadarjen. 

Kako se to odraža v praksi, sem preverila z anketiranjem osnovnošolcev od 6. do 9. razreda. 

Z anketo sem ugotavljala odnos učencev do tekmovanja in njihovo mnenje ter komu so 

namenjena matematična tekmovanja.  

 

 

 

  



30 
 

7.1 CILJI 

Postavila sem si nekaj raziskovalnih vprašanj: 

1. Raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri je uspeh na Nacionalnem preverjanju 

znanja povezan z uspešnostjo na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru in 

ali je stopnja povezanosti odvisna od spola? 

 

2. Raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri učitelji spodbujajo učence k udeležbi na 

tekmovanje matematični Kenguru? 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Kako učenci dojemajo namen tekmovanja Mednarodni 

matematični Kenguru. 

 

 

7.1 METODOLOGIJA 

7.2.1 PRVI DEL RAZISKAVE: PRIMERJAVA TOČK IZ NACIONALNEGA 

PREVERJANJA ZNANJA IN DOSEŽENIH TOČK NA MEDNARODNEM 

TEKMOVANJU MATEMATIČNI KENGURU 

 

Vzorec je 29 učencev 7. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja, ki so leta 2017 sodelovali 

na Mednarodnem tekmovanju matematični Kenguru in v šol. letu 2015/16 opravili 

Nacionalno preverjanje znanja iz matematike. V vzorcu je bilo 11 učencev in 18 učenk. 

 

Tehnika zbiranja podatkov: Povezanost šolskega znanja matematike in uspešnost na 

Mednarodnem tekmovanju matematični Kenguru sem ugotavljala tako, da sem primerjala 

točke iz Nacionalnega preverjanja znanja in število točk, ki jih učenci dosežejo na 

Mednarodnem tekmovanju matematični Kenguru. Podatke sem zbrala v Excel-ovi tabeli. 

 

Potek zbiranja podatkov: Naredila sem tabelo v Excelu, v kateri sem za vsakega učenca 

posebej napisala spol, število točk, ki jih je posamezen učenec dosegel na Nacionalnem 

preverjanju znanja, in število točk, ki jih je posamezen učenec dosegel na tekmovanju 

matematični Kenguru. Rezultate sem v Excelovo tabelo zbrala na podlagi zbirnika 

podatkov rezultatov iz tekmovanja matematični Kenguru in zbirnika podatkov rezultatov 

iz Nacionalnega preverjanja znanja na Osnovi šoli Ivana Cankarja Vrhnika. Pri 
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nacionalnem preverjanju znanja, ki so ga učenci pisali konec šolskega leta 2015/2016, ko 

so bili v 6.razredu, je bilo možno doseči največ 48 točk. Na tekmovanju matematični 

Kenguru je bilo možno doseči maksimalno 120 točk. V tabeli sem zbrala podatke od 11 

učencev in 18 učenk.  

 

Obdelava podatkov: Izračunala sem Pearsonov koeficient, koleracijo med številom 

doseženih točk na Nacionalnim preverjanju znanja in točkami, ki jih je posamezni učenec 

dosegel na tekmovanju matematični Kenguru.  

 

 

7.2.2 DRUGI DEL RAZISKAVE: ODNOS UČENCEV DO 

MEDNARODNEGA TEKMOVANJA MATEMATIČNI KENGURU 

 

Vzorec je 48 učencev od 6. do 9. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, ki so v 

času anketiranja izpolnili anketni vprašalnik. 

Tehnika zbiranja podatkov:  Podatke sem zbirala  z anketnim vprašalnikom s 16 

vprašanji odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. Vprašalnik sem sestavila glede na 

predelano literaturo in dodala svoja vprašanja. Anketni vprašalnik prilagam v prilogi tega 

diplomskega dela. 

Potek zbiranja podatkov: Podatke sem zbirala v času od 5.5.2017 do 20.6.2017 preko 

spletne ankete, ki je bila oblikovana v spletni aplikaciji 1ka.  Anketiranje je potekalo brez 

zapletov. Anketirala sem samo učence Osnovne šole Ivana Cankarja, ki obiskujejo 6., 7., 

8. in 9. razred.  

Obdelava podatkov: Podatke sem obdelala v Excelovi tabeli, izračunala sem aritmetične 

sredine, deleže, križne tabele. 
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7.2 REZULTATI Z ANALIZO 

7.2.1 PRVI DEL RAZISKAVE: ANALIZA TOČK IZ NACIONALNEGA 

PREVERJANJA ZNANJA IN DOSEŽENE TOČKE NA 

MEDNARODNEM TEKMOVANJU MATEMATIČNI KENGURU 

 

Tabela 2: Dosežki udeležencev na Nacionalnem preverjanju znanja in na 

tekmovanju matematični Kenguru. 

Učenec Spol NPZ (48 točk) 
Tekmovanje Kenguru (120 

točk) 

Učenec 1 Ž 41 103,75 

Učenec 2 Ž 47 97,5 

Učenec 3 Ž 43 96,25 

Učenec 4 Ž 36 92,5 

Učenec 5 Ž 38 92,5 

Učenec 6 Ž 34 90 

Učenec 7 M 37 88,75 

Učenec 8 M 40 85 

Učenec 9 Ž 43 85 

Učenec 10 Ž 33 80 

Učenec 11 Ž 33 79,25 

Učenec 12 Ž 32 77,5 

Učenec 13 M 36 77,5 

Učenec 14 M 27 73,5 

Učenec 15 Ž 33 70,5 

Učenec 16 Ž 28 70 

Učenec 17 Ž 26 67,25 

Učenec 18 M 35 64,75 

Učenec 19 M 41 63,75 

Učenec 20 M 11 60,5 

Učenec 21 Ž 19 58,25 

Učenec 22 Ž 27 58 

Učenec 23 M 25 55,75 

Učenec 24 M 33 54,25 

Učenec 25 Ž 31 51 

Učenec 26 Ž 30 45,5 

Učenec 27 M 22 45,25 

Učenec 28 M 29 37,25 

Učenec 29 Ž 24 33,75 

  

Povprečni dosežki učencev iz vzorca na Nacionalnem preverjanju znanja v šol. letu 

2015/2016 je 32,21 točk, kar pomeni, da so ti učenci, povprečno dosegli na NPZ 67,10 % 

vseh točk.  
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Aritmetična sredina dosežka učencev iz vzorca na tekmovanju matematični Kenguru je 

70,85 točk, kar predstavlja 59% vseh točk.    

 

Povezanost spremenljivk (število točk, ki jih je posamezni učenec dosegel na tekmovanju 

matematični Kenguru in število točk, ki jih je posamezni učenec dosegel na NPZ) sem 

prikazala v koordinatnem sistemu, kot prikazuje spodnji graf.  

 

 

Graf 1: Razsevni diagram povezanost števila točk na NPZ v primerjavi z številom 

točk na tekmovanju matematični Kenguru. 

 

Moč linearne povezanosti izraža Pearsonov koeficient, katere vrednosti so od -1 do 1. Moč 

linearne povezanosti med našima spremenljivkama je srednje močna in pozitivna, ker znaša 

Pearsonov koeficient 0,6778. To pomeni, da je srednje močna povezanost med doseženimi 

točkami na Nacionalnem preverjanju znanja in doseženimi točkami na tekmovanju 

matematični Kenguru.  

 

Če si pogledamo rezultate po spolih vidimo, da je Pearsonov koeficient povezanosti pri 

učenkah (ženskega spola) 0,7960. To pomeni, da je pri učenkah močna linearna pozitivna 

povezanost med doseženimi točkami. Pearsonov koeficient povezanosti pri učencih 

(moškega spola) je 0,4829. To pomeni, da je pri učencih srednje močna pozitivna 

povezanost.  

  

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50

Št
ev

ilo
 t

o
čk

 n
a 

te
km

o
va

n
ju

 K
en

gu
ru

Število točk na NPZ



34 
 

V nadaljevanju bom izračunala koeficient pomembnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zgornjem grafu sta narisani dve premici. Navpična premica predstavlja mediano števila 

točk, ki so bila dosežena na Nacionalnem preverjanju znanja, in je označena pri vrednosti 

29. Vodoravna premica predstavlja mediana števila točk, ki so jih dosegli na NPZ, in je 

označena pri vrednosti 69. Na ta način smo dobili 4 kvadrante.  Statistično pomembnost 

povezanosti dosežkov na Nacionalnem preverjanju znanja in na tekmovanju matematični 

Kenguru bomo utemeljili z varianto medialnega testa. Primerjali bomo število rezultatov v 

lihih kvadrantih (spodnji levi in zgornji desni, na sliki graf 2) in sodih kvadrantov (spodnji 

desni in zgornji levi, na sliki graf 2). Če med dosežkoma na NPZ-ju in tekmovanju 

matematični Kenguru ne bi bilo povezave, bi bila enaka verjetnost, da se podatki o učencu 

nahajajo na sodih ali lihih kvadrantih. 

 

Tabela 3: Tabela s podatki o številu točk v vsakem kvadrantu. 

 Delež učencev z doseženimi 

točkami na NPZ 

pod mediano nad mediano 

Delež učencev z doseženimi 

točkami na tekmovanju 

nad mediano 1 13 

pod mediano 8 7 

 

Iz tabele razberemo, da je na lihih kvadrantih 21 učencev, kar predstavlja 72% vseh 

učencev in je več kot polovica učencev. Iz tega lahko sklepamo, da obstaja odvisnost med 
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Graf 2: Diagram za izračun stopnje pomembnosti povezanosti z 

medianama. 
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doseženimi točkami na NPZ in doseženimi točkami na tekmovanju matematični Kenguru. 

Verjetnost, da bi se pri predpostavki o nepovezanosti na lihih kvadrantih znašlo 21 ali več 

podatkov o učencih je največ 

 ∑ (
29
21
)(

1

2
)2929

𝑖=21  = 0,008 = 0,8%. 

Po enačbi za izračun pomembnosti dobimo 0,8%, kar je manj kot 5% in s tem smo pokazali, 

da res obstaja statistično pomembna povezanost med doseženimi točkami na Nacionalnem 

preverjanju znanja in točka, ki jih posamezni učenec doseže na tekmovanju matematični 

Kenguru.  

 

7.2.2 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

V tem razdelku bom predstavila analizo anketnega vprašalnika. Anketiranih je bilo 48 

učencev od 6. do 9. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika. Anketni vprašalnik 

vsebuje 16 vprašanj zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf prikazuje, da je bilo anektiranih malo več kot polovica žensk in malo manj kot 

polovica moških.  

 

Moški
43%

Ženski
57%

SPOL 

Graf 3: Struktura anketiranih po spolu. 
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Drugo vprašanje je bilo: Kakšna je bila tvoja zaključna ocena pri matematiki v 

preteklem letu? 

Tabela 4: Struktura zaključenih ocen pri matematiki. 

Zaključna ocena  1 2 3 4 5 Skupaj 

Število učencev 2 4 15 13 11 45 

Delež učencev 4% 9% 33% 29% 24% 100% 

 

Učenci so imeli na razpolago ocene od 1 do 5. V povprečju je bila ocena anketirancev 3,6. 

Največ učencev je imelo matematiko v preteklem letu zaključeno dobro 3.  

 

Tabela 5: Struktura učencev po spolu in odločbi o nadarjenosti. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da ima 15% anketiranih učencev odločbo za matematično 

nadarjenega učenca. V številu odločb med učenkami in učenci ni velike razlike.  

 

Tabela 6: Struktura učencev po spolu in udeležbi na tekmovanju matematični 

Kenguru. 

   Ali si letos sodeloval/a na tekmovanju matematični Kenguru?     

   DA  NE  Skupaj 

Moški  9 10 19 

Ženski  16 10 26 

Skupaj 25 20 45 

 

   Ali imaš odločbo za matematično nadarjenega učenca/-ko?    

   DA  NE  Skupaj 

Moški  3 16 19 

Ženski 4 22 26 

Skupaj 7 38 45 
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DA
55%

NE
45%

Ali bi se udeležil/a tekmovanja matematični Kenguru, 
če bi imel/a boljšo oceno pri matematiki? 

Graf 4: Ali bi se udeležil/a tekmovanja, če bi imel boljšo oceno pri matematiki? 

Iz podatkov lahko razberemo, da se je tekmovanju matematični Kenguru v letu 2017 

udeležila dobra polovica učencev. Med sodelujočimi je bilo več učenk kot učencev.  

Med razlogi za nesodelovanje na tekmovanju so anketiranci navedli, da se jim ni ljubilo 

udeležiti tekmovanja. Nekateri so navedli za neudeležbo tudi pomanjkanje časa ali podali 

mnenje, da niso nadarjeni za matematiko. Prav tako se je pojavil odgovor, da so preslabi za 

tekmovanje, nimajo dovolj dobrih ocen pri matematiki. Med razlogi za neudeležbo so se 

pojavili tudi razlogi, da enostavno ne želijo in ne marajo tekmovati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketiranci, ki se niso udeležili tekmovanja so odgovorili na vprašanje, če bi se udeležili 

tekmovanja, če bi imeli boljšo oceno pri matematiki. Več kot polovica, kot prikazuje Graf 

4, jih je mnenja, da bi se tekmovanja udeležili, če bi imeli boljšo oceno pri matematiki.  
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Učenci, ki so se udeležili tekmovanja, so odgovorili na vprašanje o razlogu za udeležbo na 

tekmovanju. Možnih je bilo več odgovorov. 

 

Graf 5: Razlogi za prijavo na tekmovanju matematični Kenguru. 

 

Torej, na grafu 5 lahko vidimo, kateri so najpogostejši razlogi za udeležbo na tekmovanju 

matematični Kenguru, po mnenju anketiranih. Med ponujenimi odgovori so anketirani 

največkrat izbrali razlog, da so se udeležili tekmovanja, ker jim je matematika zanimiva. 

Manj pogost razlog je bil, da so se udeležili tekmovanja, ker je to želela učiteljica/učitelj 

matematike. Pri vprašanju je bila ponujena tudi možnost drugo. To možnost je izpolnilo 

16% anketirancev, ki so se udeležili tekmovanja. Navedli so, da je bil razlog za udeležbo, 

ker potrebujejo točke za vpis v srednjo šolo; ker radi tekmujejo in jih je to zanimiva 

izkušnja; želeli so se preizkusiti, da bi videli, kako znajo matematiko… 
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Graf 6: Oblike pripravljanja na tekmovanje matematični Kenguru. 

 

Prav tako so vsi, ki so se udeležili tekmovanja odgovorili na vprašanje, če so se nanj  

pripravljali in kako, to vidimo iz grafa 6. Lahko so izbrali več odgovorov. 44% jih je 

obkrožilo, da so se na tekmovanje pripravljali sami doma. 32%  anketirancev, ki so se 

udeležili tekmovanja se na tekmovanje niso pripravljali.    
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prijetno druženje z učenci, ki jih prav tako zanima matematika kot
mene

potrditev, da sem dober/a v matematiki

staršem in učiteljem pokažem, da znam matematiko

izziv.

obveznost

veliko, ker dobim ob uspešnosti na tekmovanju v redovalnico oceno 5

veliko, ker lahko grem od pouka kašno uro prej

Kaj ti pomeni tekmovanje matematični Kenguru? 

Se strinjam

Graf 7: Mnenja o pomenu tekmovanja matematični Kenguru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgornji graf prikazuje, kaj pomeni matematično tekmovanje za vse anketirance. Pri tem so 

za vsako trditev označili ali trditev za njih velja ali ne. Za 68% anketirancev pomeni 

tekmovanje možnost, da lahko učiteljem in staršem pokažejo, da znajo matematiko. 

Najmanj strinjanja in sicer 28% je mnenja, da je tekmovanje prijetno druženje z učenci, ki 

jih prav tako zanima matematika kot njih.  

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, ali je za uspešnost na tekmovanju pomembno 

matematično znanje. Spodnji graf prikazuje razporeditev odgovorov.     
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Graf 8: Pomembnost matematičnega znanja za tekmovanje matematični Kenguru. 

 

Skupaj se je 65% anketirancev opredelilo, da je za uspešnost na tekmovanju matematični 

Kenguru pomembno dobro matematično znanje. Od tega se jih je 52% opredelilo, da je 

razlog v tem, ker naloge zajemajo matematično znanje. 13% jih je napisalo, da je dobro 

matematično znanje pomembno. To so utemeljili s tem, da moraš v glavi sestaviti načrt, ki 

je pravilen in ga potem ustrezno rešiti. Prav tako so navedli, da gre za logična vprašanja in 

posledično logično razmišljanje. Torej, pri tem vprašanju prevladuje mnenje anketirancev, 

da je za uspešnost na tekmovanju matematični Kenguru pomembno matematično znanje.  

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, če so anketiranci morda že osvojili kakšno 

priznanje na tekmovanju matematični Kenguru.  
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Graf 9: Osvojena priznanja na tekmovanju matematični Kenguru. 

   

58% anketiranih je že osvojilo bronasto priznanje. Od tega jih je 27% osvojilo samo 

bronasto priznanje, 19% anketirancev je poleg bronastega priznanja osvojilo še srebrno 

priznanje in 10% je osvojilo tudi zlato priznanje.  

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, če so se anketiranci bali neuspeha na tekmovanju 

matematični Kenguru.  
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Tabela 7: Struktura učencev po spolu in odnosu do neuspeha na tekmovanju 

matematični Kenguru. 

 

21% anketirancev se boji neuspeha na tekmovanju, ker ne bi radi izpadli »neumni« ob 

neuspehu. 10% se jih boji, kako ga bodo sprejeli, če ne bo dosegel tega, kar od njega 

pričakujejo. 59% anketirancev se ne boji neuspeha na tekmovanju. 15% anketirancev je 

napisalo razlog, zakaj se ne bojijo neuspeha na tekmovanju. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da pri odgovoru na to vprašanje ni bistvenih razlik pri 

odgovarjanju glede na spol učencev. 

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, če so po njihovem mnenju na tekmovanju 

matematični Kenguru uspešni samo tisti, ki imajo dobro oceno pri matematiki.  
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       NE, tekmovanje vzamem kot izziv.  4 5 9 

       NE, vseeno mi je, ker tekmujem za sebe.  3 6 9 

       NE, ker vem, da je rezultat odvisen tudi od 

sreče in ne samo od znanja.  
1 1 2 

       Ne 5 1 6 

       DA, ker ne bi rad izpadel/a »neumen/a«.  4 5 9 

       DA, bojim se, kako me bodo sprejeli, če ne 

bom dosegel/a tega, kar od mene pričakujejo.   
1 4 5 

       DA, ker imam dobro oceno pri matematiki 

in se pričakuje, da osvojim priznanje.  
1 3 4 

       Da 0 1 1 

   Skupaj 19 26 45 
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Tabela 8: Struktura učencev glede na spol in mnenju o pogoju za uspeh na 

tekmovanju matematični Kenguru.  

      
Ali so po tvojem mnenju na tekmovanju matematični Kenguru 

uspešni samo tisti, ki imajo dobro oceno pri matematiki?  
   

      DA  NE  Skupaj 

S
p

o
l 

  
 Moški  9 10 19 

Ženski  6 20 26 

   Skupaj 15 30 45 

 

32% anketirancev je mnenja, da so na tekmovanju uspešni samo tisti, ki imajo dobro oceno 

pri matematiki. Večina oziroma 68% anketirancev je mnenja, da na tekmovanju 

matematični Kenguru niso uspešni samo tisti, ki imajo dobro oceno iz matematike.  

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, če so jih v šoli učitelji matematike spodbujali, 

da se udeležijo tekmovanja.  

 

Graf 10: Spodbujanje učiteljev za udeležbo na tekmovanju matematični Kenguru. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

 DA, razložil/a nam je cilje in namen tekmovanja in nas
spodbujal/a, k sodelovanju.

DA, udeležiti smo se ga morali, ker je tako od nas
zahteval/a učitelj/ica.

DA, ______.

 NE, vseeno jim je bilo, ali smo se ga udeležili ali ne.

 NE, zelo malo so omenjali tekmovanja.

 NE, ker se zdijo učiteljem matematična tekmovanja
Kenguru nesmiselna.

 NE, _____.

Ali vas je učitelj/ica matematike spodbujal/a, da se 
udeležite letošnjega tekmovanju matematični  

Kenguru?
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59% anketirancev je obkrožilo, da so jih učitelji v šoli spodbujali za sodelovanje na 

tekmovanju matematični Kenguru. Od teh jih je 30% izbralo razlog, da so jih učitelji 

spodbujali tako da so jim razložili cilj in namen tekmovanja ter jih spodbujali, k 

sodelovanju. 41% anketirancev je bilo mnenja, da jih niso spodbujali za udeležbo na 

tekmovanje. Med njimi je bilo 19% anketirancev tistih, ki so mnenja, da je bilo učiteljem 

vseeno, ali so se udeležili tekmovanja ali ne. 15% anketirancev je obkrožilo, da so jim zelo 

malo omenjali tekmovanja. 4% anketirancev je bilo mnenja, da se učiteljem zdi tekmovanje 

matematični Kenguru nesmiselno.  

 

Anketiranci so tudi odgovarjali na vprašanje, kaj bi si želeli od tekmovanja matematični 

Kenguru v prihodnje. Možnih je bilo več odgovorov.  
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Graf 11: Želje za matematično tekmovanje v prihodnosti. 

 

37% anketirancev si želi, da bi v prihodnje bila tekmovanja organizirana v skupinah, da bi 

lahko med seboj sodelovali. 28% anketirance je izbralo odgovor drugo in pod tem napisala, 

kaj si želijo od tekmovanja in tega ni zajeto med ponujenimi odgovori. Napisali so, da bi si 

želeli boljše priprave na tekmovanje, želijo si, da bi bilo število točk za osvojeno priznanje 

pri vseh učencih enako. Prav tako si želijo, da ne bi bil točkovnik odvisen od števila 

udeleženih učencev na tekmovanju.  

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, če bodo anketiranci prepoznali cilje tekmovanja 

matematični Kenguru. Spodnji graf prikazuje razporeditev, za vsak cilj posebej, če so ga 

učenci prepoznali ali ne. Možnih je bilo več odgovorov.  

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

da bi bila tekmovanja bolje organizirana,

da bi bil to dogodek ter bi bilo manj tekmovalnosti med
učenci,

da bi ga organizirali v skupinah in bi lahko med seboj
sodelovali,

da bi tekmovanja potekala izven šolskih klopi (v naravi, 
v dvorani…)

da bi v sklopu tekmovanja lahko več družili z učenci, ki
jih prav tako kot mene zanima matematika,

drugo _____________.

Kaj bi si želel/a v prihodnje od tekmovanja 
matematični Kenguru?
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Graf 12: Cilji tekmovanja matematični Kenguru. 

 

Največ in sicer 76% se strinja, da je cilj tekmovanja spodbujanje za matematiko nadarjenih 

učencev. 73% anektiranih je mnenja, da je z tekmovanjem matematični Kenguru želijo širiti 

zanimanje za matematiko. Prav tako je 73% anketirancev je mnenja, da je cilj motivirati 

učence za nadaljnjo poglabljanje znanja, s področja matematike. Lahko povzamemo, da je 

malo več kot polovica anketirancev prepoznala posamezne cilje tekmovanja matematični 

Kenguru.  

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, komu po njihovem mnenju so namenjena 

tekmovanja matematični Kenguru. Možnih je bilo več odgovorov. 

 

63% anketirancev je mnenja, da je tekmovanje matematični Kenguru namenjeno vsem, 

22% anketirancev je mnenja, da je tekmovanje namenjeno samo matematično nadarjenim. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

da se pridobi dodatno zanje iz matematike.

primerjanje znanja med učenci na področju matematike.

odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih
učencev.

širjenje zanimanja za matematiko.

motivirati učence za nadaljnje poglabljanje znanja, s
področja matematike.

spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Kaj je po tvojem mnenju cilj tekmovanja matematični  
Kenguru?

Se strinjam
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30% anketirancev je mnenja, da je tekmovanje namenjeno tistim, ki imajo dobro oceno iz 

matematike. 7% anketirancev se pri tem vprašanju ni opredelilo. 

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

Vsem, Samo matematično
nadarjenim,

Tistim, ki imajo dobro
oceno pri matematiki,

Drugo __________.

Komu so po tvojem mnenju namenjena tekmovanja 
matematični Kenguru?

Graf 13: Komu so namenjena matematična tekmovanja Kenguru. 
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  7.4 PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN UGOTOVITVE 

 

1. Raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri je uspeh na Nacionalnem preverjanju 

znanja povezan z uspešnostjo na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru in 

ali je stopnja povezanosti odvisna od spola? 

 

Iz izračunanega Pearsonovega koeficienta lahko povzamemo, da obstaja razlika med 

spoloma v koeficientu povezanosti. Pri učenkah je večja povezanost med doseženimi 

točkami na Nacionalnem preverjanju znanja in doseženimi točkami na matematičnemu 

tekmovanju Kenguru kot pri učencih.  

 

 

2. Raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri učitelji spodbujajo učence k udeležbi na 

tekmovanju matematični Kenguru? 

 

59% anketirancev je obkrožilo, da so jih učitelji v šoli spodbujali za sodelovanje na 

tekmovanju matematični Kenguru. Spodbujali so jih na primer na način, da so jim razložili 

cilj in namen tekmovanja, da so jim rekli, da bi bili veseli, če bi se udeležili tekmovanja, 

ker naj bi bila to za njih prijetna izkušnja.  

 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Kako učenci dojemajo namen tekmovanja Mednarodni 

matematični Kenguru. 

 

30% anketirancev je mnenja, da je tekmovanje namenjeno tistim, ki imajo dobro oceno iz 

matematike.  

 

 

Glede na pridobljene rezultate z anketnim vprašalnikom je možno sklepati, da se 

matematičnega tekmovanja nasploh udeležijo učenci, ki imajo dobro oceno pri matematiki, 

saj je na vprašanje »Ali bi se udeležil tekmovanja, če bi imel boljšo oceno pri matematiki?«, 

več kot polovico učencev odgovorilo pritrdilno. Povzamemo lahko, da obstaja med učenci 

prepričanje, da je potrebno imeti za udeležbo na tekmovanju dobro oceno pri matematiki. 

V teoriji pa smo prišli do spoznanja, da ocena pri matematiki, ni zgolj odraz učenčevega 
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znanja, prav tako le ta ni potrditev, da je otrok nadarjen za matematiko ali ne. Rezultati so 

tudi pokazali, da učitelji najbolj spodbujajo k udeležbi na tekmovanju tiste učence, ki imajo 

dobro oceno pri matematiki.   
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8 SKLEP IN RAZPRAVA 
 

V diplomskem delu sem s pomočjo teorije in dveh izvedenih raziskav ugotovila nekaj 

podatkov, ki so vsekakor zanimivi za vse, ki poučujejo matematiko.  

 

Z anketnim vprašalnikom sem prišla do ugotovitve, da so mnogi učenci, ki se niso udeležili 

tekmovanja mnenja, da bi se ga udeležili, če bi imeli boljšo oceno pri matematiki. Zanimivo 

je tudi, da so učenci mnenja, da so na tekmovanju matematični Kenguru uspešni samo tisti, 

ki imajo dobro oceno pri matematiki. Najpogostejši razlog za prijavo na tekmovanje 

matematični Kenguru je to, da bi radi osvojili priznanje in ker jim je matematika zanimiva. 

Prav zaradi tega razloga ni čudno, da se največ otrok na tekmovanje pripravlja samostojno 

doma in se s tem sami trudijo, da bi dosegli čim boljši rezultat. Vendar vse skupaj preseneti, 

ko pogledamo, kaj učencem pomeni tekmovanje matematični Kenguru. Največji pomen 

ima tekmovanje za učence predvsem zato, ker s tem lahko staršem in učiteljem pokažejo, 

da znajo matematiko. Večini učencev pomeni tekmovanje kot izziv ter potrditev, da so 

dobri v matematiki. Ne smemo spregledati dejstva, da pomeni tekmovanje učencem veliko 

tudi zato, ker lahko gredo od pouka kakšno uro prej ter dobijo v redovalnico oceno 5. Pri 

tem se vprašamo, če je to dober in pravi motivator za sodelovanje na tekmovanju 

matematični Kenguru. Učenci so tudi mnenja, da je za uspešnost na tekmovanju 

matematični Kenguru pomembno matematično znanje. Čeprav jih je veliko tudi tistih, ki 

so zagovorniki tega, da naloge lahko reši prav vsak, saj so enostavne in potrebujemo za 

njih le malo logičnega razmišljanja. Zanimivo bi bilo v prihodnje raziskati, če je to mnenje 

tistih, ki so matematično nadarjeni in je za njih tekmovanje enostavno. Učenci so po večini 

mnenja, da je tekmovanje namenjeno vsem. Največji delež pa je tudi tistih, ki menijo, da 

so namenjeni matematično nadarjenim in tistim, ki imajo dobro oceno pri matematiki.  

 

Predvsem je spodbuden podatek, da je že več kot polovica anketiranih učencev osvojila 

vsaj bronasto priznanje. Vendar pri tem ni ravno spodbuden podatek, da se malo manj kot 

polovica učencev boji neuspeha na tekmovanju matematični Kenguru. Pri vsem skupaj se 

je smiselno vprašati, kako učenci vidijo učitelje v vlogi motivatorjev za udeležbo na 

tekmovanju. Literatura se opira na dejstva, da imajo učitelji pomembno vlogo pri 

motiviranju učencev za udeležbo na tekmovanju. Na vprašalniku je malo več kot polovica 

učencev označila, da so jih učitelji na različne načine spodbujali za sodelovanje in jim 

predstavili tekmovanje. Vendar je tukaj težava v tem, ker je velik delež tistih, ki menijo, da 
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jih učitelji ne spodbujajo za udeležbo na tekmovanju. V prihodnje bi bilo smiselno 

raziskovati, zakaj je temu tako. Učenci imajo v prihodnje tudi želje, da bi bilo tekmovanje 

organizirano drugače, bolj prijetno in na način, da bi lahko med seboj sodelovali in se bi 

lahko med seboj družili. Enostavno sem želela preveriti, če učenci prepoznajo cilje 

tekmovanja in zaskrbljujoče je, da le te prepozna samo malo več kot polovica anektiranih 

učencev, kar bi lahko interpretirali tako, da učitelji učencem ne predstavijo dovolj dobro 

tekmovanja matematični Kenguru.  

 

V prihodnje bi bilo dobro učence spodbujati k sodelovanju na Mednarodnem tekmovanju 

matematični Kenguru, saj bi se lahko tako preizkusili v matematično logičnem 

razmišljanju. S tem verjamem, da bi lahko odkrili kakšnega nadarjenega učenca, ki se 

skriva za slabimi šolskimi ocenami in za vedenjem, ki ni morda na prvi pogled ravno 

značilno za matematično nadarjenega učenca. O tem sem govorila tudi v teoretičnem delu 

diplomskega dela.  

 

Raziskovanje povezanosti matematičnega znanja in uspešnost na tekmovanju matematični 

Kenguru je pokazalo, da obstaja pozitivna povezanost. Torej, lahko trdimo, da obstaja 

povezanost med dosežkom na tekmovanju matematični Kenguru in šolskim znanjem pri 

matematiki oziroma doseženim uspehom pri Nacionalnem preverjanju znanja. V prihodnje 

bi bilo dobro raziskovati, povezanost šolske ocene pri matematiki in dosežek na 

tekmovanju matematični Kenguru, ker bi lahko s tem analizirali tudi učinke subjektivnosti 

pri šolski oceni. Posledično bi lahko raziskovali tudi, kako vpliva tekmovalnost na dosežek 

pri posameznemu učencu.  
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10 PRILOGE  

10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETA 

Pozdravljeni! 

Sem Špela Jazbar, študentka Pedagoške fakultete smeri dvopredmetni učitelj matematike in 

tehnike. V okviru diplomskega dela preučujem povezanost šolske ocene pri matematiki z 

rezultati na Mednarodnem tekmovanju matematični Kenguru. Anketa je anonimna, rezultati pa 

bodo namenjeni zgolj v študijske namene.  

Že v naprej se tu najlepše zahvaljujem za sodelovanje! 

Spol :  M            Ž 

1. Kakšna je bila tvoja zaključna ocena pri matematiki v preteklem letu? Obkroži. 

                     1                   2                   3                     4                  5 

2. Ali imaš odločbo za matematično nadarjenega učenca/ko? Obkroži. 

a) DA 

b) NE 

 

3. Ali si letos sodeloval/a na tekmovanju matematični Kenguru? Obkroži. 

a) DA 

b) NE 

Če si odgovoril/a z NE. Če si odgovoril/a z DA. 

 

A) Zakaj se nisi udeležil/a 

tekmovanja matematični 

Kenguru? Napiši. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

B) Ali bi se udeležil/a 

tekmovanja matematični 

Kenguru, če bi imel/a boljšo 

oceno pri matematiki? 

a) Da 

b) Ne 

 

A)Zakaj si se prijavil/a na tekmovanju 

matematični Kenguru? Obkroži enega ali več 

odgovorov. 

a) ker mi je matematika zanimiva, 

b) ker so tako želeli moji starši, 

c) ker je tako želel/a moj/a učitelj/ica 

matematike, 

d) rad/a bi osvojila priznanje, 

e) drugo___________________. 

 

B)Ali si se na tekmovanju matematični 

Kenguru pripravljal/a? Obkroži enega ali več 

odgovorov.  

a) DA, sam/a doma. 

b) DA, s sošolci. 

c) DA, obiskoval/a sem priprave za 

tekmovanje (dodatni pouk). 

d) DA, ___________ 

e) NE 
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4. Kaj ti pomeni tekmovanju matematični Kenguru?  

 Se 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Tekmovanje matematični Kenguru mi pomeni prijetno druženje z 

učenci, ki jih prav tako zanima matematika kot mene. 

DA NE 

Tekmovanje matematični Kenguru mi pomeni potrditev, da sem dober/a 

v matematiki.  

DA NE 

Z udeležbo na tekmovanju matematični Kenguru lahko staršem in 

učiteljem pokažem, da znam matematiko.  

DA NE 

Tekmovanje matematični Kenguru mi pomeni izziv. DA NE 

Tekmovanje matematični Kenguru mi pomeni obveznost. DA NE 

Tekmovanje matematični Kenguru mi pomeni veliko, ker dobim ob 

uspešnosti na tekmovanju v redovalnico oceno 5.  

DA NE 

Tekmovanje matematični Kenguru je zame pomembno, ker lahko grem 

od pouka kašno uro prej. 

DA  NE 

 

5. Misliš, da je za uspešnost na tekmovanju matematični Kenguru pomembno dobro 

matematično znanje? Obkroži en odgovor.  

a) DA, ker naloge zajemajo matematično znanje. 

b) DA, ____________________________________. 

c) NE, ker so naloge lahke in jih lahko reši vsak, tudi tisti, ki je slabši pri matematiki.  

d) NE, ker potrebuješ za reševanje samo matematično - logično razmišljanje. 

e) NE, ______________________________________.  

 

6. Si doslej osvojil/a kakšno priznanje na tekmovanju matematični Kenguru? Obkroži 

en odgovor. 

a) Bronasto priznanje,  

b) Bronasto in srebrno priznanje,  

c) Bronasto, srebrno in zlato priznanje. 

d) Ne. 

 

7. Ali si se bal/a neuspeha na tekmovanju matematični Kenguru? Obkroži en odgovor.  

a) NE, tekmovanje vzamem kot izziv. 

b) NE, vseeno mi je, ker tekmujem za sebe. 

c) NE, ker vem, da je rezultat odvisen tudi od sreče in ne samo od znanja. 

d) NE, ______________________________________________________________. 

e) DA, ker ne bi rad izpadel/a »neumen/a«. 

f) DA, bojim se, kako me bodo sprejeli, če ne bom dosegel/a tega, kar od mene 

pričakujejo.  

g) DA, ker imam dobro oceno pri matematiki in se pričakuje, da osvojim priznanje. 

h) DA, ________________________________________________________________. 

8. Ali so po tvojem mnenju na tekmovanju matematični Kenguru uspešni samo tisti, ki 

imajo dobro oceno pri matematiki? Obkroži.  



III 
 

a) DA 

b) NE 

 

9. Ali vas je učitelj/ica matematike spodbujal/a, da se udeležite letošnjega tekmovanja 

matematični Kenguru? Obkroži en odgovor.  

a) DA, razložil/a nam je cilje in namen tekmovanja in nas spodbujal/a, k sodelovanju. 

b) DA, udeležiti smo se ga morali, ker je tako od nas zahteval/a učitelj/ica. 

c) DA, ____________________________________________________________. 

d) NE, vseeno jim je bilo, ali smo se ga udeležili ali ne.  

e) NE, zelo malo so omenjali tekmovanja. 

f) NE, ker se zdi učiteljem tekmovanje matematični Kenguru nesmiseln. 

g) NE, ____________________________________________________________.  

 

10. Kaj bi si želel/a v prihodnje od tekmovanja matematični Kenguru?  Obkroži en ali 

več odgovorov.  

a) želel/a bi, da bi bila tekmovanja bolje organizirana,  

b) želim si, da bi bil to dogodek ter bi bilo manj tekmovalnosti med učenci,  

c) želim, da bi ga organizirali v skupinah in bi lahko med seboj sodelovali,  

d) želim si, da bi tekmovanja potekala izven šolskih klopi (v naravi, v dvorani…) 

e) želel/a bi, da bi v sklopu tekmovanja lahko več družili z učenci, ki jih prav tako kot 

mene zanima matematika,  

f) drugo _________________________________________. 

 

11. Kaj je po tvojem mnenju cilj tekmovanja matematični Kenguru? Obkroži.  

 

 Se 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Cilj je, da se pridobi dodatno zanje iz matematike.  DA NE 

Cilj je primerjanje znanja med učenci na področju matematike. DA NE 

Cilj je odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev. DA NE 

S tekmovanjem matematični Kenguru želijo širiti zanimanje za 

matematiko.  

DA NE 

Cilj je motivirati učence za nadaljnje poglabljanje znanja, s področja 

matematike. 

DA NE 

Cilj tekmovanja matematični Kenguru je spodbujanje druženja mladih 

iz različnih šol in okolij. 

DA NE 

 

 

12. Komu so po tvojem mnenju namenjena tekmovanja matematični Kenguru? Obkroži 

enega ali več odgovorov.  

a) Vsem, 

b) Samo matematično nadarjenim, 

c) Tistim, ki imajo dobro oceno pri matematiki, 

Drugo _________________________________. 


