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POVZETEK 
 

Namen diplomskega dela je razviti preizkus znanja, s katerim bomo lahko pri učencih pri 

predmetu Naravoslovje, v 7. razredu osnovne šole, identificirali morebitna napačna 

razumevanja izbranih kemijskih pojmov. 

Poučevanje naravoslovja je kompleksno, predvsem zaradi abstraktnosti naravoslovnih, tudi 

kemijskih pojmov. Nepravilno predstavljeni abstraktni pojmi lahko pri učencih privedejo do 

številnih napačnih razumevanj. Raziskave so pokazale, da se pri učencih pojavljajo napačna 

razumevanja pri naravoslovnih predmetih npr. predmetu kemija in naravoslovje. Pri 

poučevanju ima pomembno vlogo učitelj, na samo razumevanje učne vsebine, pa tudi 

posameznik in njegova sposobnost vizualizacije naravoslovnih, tudi kemijskih pojmov. 

Napačna razumevanja lahko učitelj preverja formativno že med samim poukom z ustnim 

preverjanjem, lahko pa uporabi v ta namen sestavljene preizkuse znanja.  

Taki preizkusi znanja preverjajo razumevanje izbranih ključnih naravoslovnih pojmov. Ti 

preizkusi znanja so dvodelni, trodelni ali štiridelni. Sestavljeni so iz nalog izbirnega tipa z 

enim pravilnim odgovorom, poleg vsebujejo še naloge obrazložitve izbranega odgovora: 

»Pojasni, zakaj tako misliš?«. S tem se izognemo temu, da bi učenci ugibali pravilne 

odgovore, saj morajo izbrani odgovor obrazložiti. Poleg takega odgovora pa pri trodelnih in 

štiridelnih nalogah vprašamo učence po njihovi prepričanosti, da so posamezen del ali celo 

nalogo pravilno rešili. 

V prvem delu diplomskega dela je predstavljeno poučevanje naravoslovja, katera napačna 

razumevanja se pojavljajo pri učencih in pa katerim kriterijem – merskim karakteristikam 

mora ustrezati preizkus znanja, da ga označimo kot dober merski inštrument. V nadaljevanju 

sledi analiza razvitega preizkusa znanja: (1) težavnosti nalog, (2) objektivnosti, (3) veljavnosti, 

(4) občutljivosti ter (5) ekonomičnosti preizkusa znanja in ugotavljanje njegove ustreznosti.    

 

KLJUČNE BESEDE: napačna razumevanja izbranih kemijskih pojmov, trojna narava 

kemijskih pojmov, preizkus znanja, merske karakteristike 
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ABSTRAKT 

The purpose of the thesis is to develop diagnostic test, to identify potential misconceptions 

of selected chemical concepts in students in the 7th grade of elementary school, in the 

context of natural science course.  

Teaching science is complex, mainly due to abstractness of natural science, including 

chemical concepts. Incorrectly presented abstract concepts can lead to a 

numerous misconceptions. Research has shown that misconceptions appear  at  science 

courses e.g. chemistry and natural science. Not only the teacher has an important role in 

learning, but also the individual and his ability of visualization of natural science, including 

chemical concepts.  

A teacher can check misconceptions by verbal verification or he can use diagnostic tests. 

Such diagnostic tests are checking understanding of selected key natural science concepts. 

For this purpose we use two-tier, three-tier or  four-tier  tests which include multiple–choice 

tasks with one correct anwser, in addition to these tasks they also include further 

explanation of the selected answer e.g. "Explain why you think so?" If the chosen answer 

must be explained, we avoid the possibility of students guessing the right answer. In three or 

four-part tasks we additionally  ask students about how sure they are, that each part or even 

the whole task has been properly solved. 

Teaching natural science in general, different misconceptions that students have and which 

criterion - metric characteristics must exam have to be described as a good measuring 

instrument, is described in the first part of the thesis. 

The following is an analysis of diagnostic test: (1) the difficulty of the tasks, (2) objectivity, (3) 

validity, (4) sensitivity and (5) how economical and appropriate diagnostic test is. 

 

KEY WORDS: misconceptions of selected chemical concepts, triple nature of chemical 

concepts, diagnostic test, metric characteristics 
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1. UVOD 
 

Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole postavi temelje za nadaljnje učenje 

naravoslovnih pojmov. Cilj učenja naravoslovja ni le podajati potrebnih informacije ampak 

tudi razvijati nova znanja in jih uporabiti v novih situacijah. Poučevanje naravoslovja je 

kompleksno, tudi zaradi kemijskih pojmov, ki veljajo za abstraktne in za učence težje 

razumljive. Med učenjem naravoslovja se lahko tako pri učencih pojavijo številna napačna 

razumevanja, ki povzročajo učne težave tudi pri nadaljnjem izobraževanju. Pomembno je, da 

učitelji naravoslovne, tudi kemijske pojme poučujejo z opazovanjem procesov, v katerega 

postopoma vključujejo raven delcev, na koncu pa skušajo pojave oz. procese zapisati še z 

ustreznimi simboli, vendar to šele pri predmetu kemija v 8. in 9. razredu osnovne šole. Na ta 

način učenci naravoslovne pojme lažje usvojijo in se izognejo morebitnim napačnim 

razumevanjem.  

Razvita napačna razumevanja lahko pri učencih preverjamo s pomočjo preizkusa znanja, ki 

mora zadostovati merskim karakteristikam. Z njimi poskrbimo, da je preizkus znanja ustrezen 

za reševanje. Poznamo več preizkusov znanja s katerimi lahko preverjamo morebitna 

napačna razumevanja. Sem uvrščamo dvodelne, trodelne in štiridelne preizkuse znanja. Ti v 

prvem delu vsebujejo naloge izbirnega tipa, v drugem delu pa nalogo »Pojasni, zakaj tako 

misliš?« s katero obrazložijo izbrani odgovor. Pri trodelnih in štiridelnih nalogah pa poleg 

obrazložitve odgovora, učenci podajo še svoje mnenje kako gotovi so, da so nalogo rešili 

pravilno. Naloge, ki so vključene v preizkus znanja morajo biti sestavljene na različnih 

kognitivnih ravneh. Pri tem si lahko pomagamo z Bloomovo klasifikacijo učnih ciljev. 

V diplomskem delu smo razvili preizkus znanja, s katerim bomo lahko pri učencih, v 7. 

razredu osnovne šole pri predmetu Naravoslovje, identificirali morebitna napačna 

razumevanja izbranih kemijskih pojmov in hkrati preverili merske karakteristike razvitega 

preizkusa znanja. 
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2. TEORETIČNI DEL  
 

2.1. UČNI NAČRT  

Učni načrt za Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole, opredeljuje pouk naravoslovja, 

kot predmet, kjer učenci z različnimi postopki spoznavajo in razvijajo razumevanje 

naravoslovnih pojmov. Učenci z usvojenimi pojmi spoznajo pomen naravoslovnih znanosti, 

razumejo povezavo med zgradbo, lastnostmi in delovanjem živih in neživih sistemov v naravi. 

Urijo se v eksperimentalno-raziskovalnih veščinah ter pridobivajo praktična znanja o 

naravoslovnih znanostih, katera uporabijo pri reševanju problemov. Učni načrt je usklajen z 

učnimi načrti za predmet biologije, kemije in fizike, v 8. in 9. razredu osnovne šole, kar 

zagotavlja vertikalno nadgrajevanje naravoslovnih znanj. 

Operativni učni cilji v učnem načrtu za Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole, so 

opredeljeni po vsebinskih sklopih. Učni cilji, ki so zapisani s pokončno pisavo, se nanašajo na 

obvezna znanja, ki jih obravnavajo vsi učenci. Učni cilji, ki pa so zapisani s poševno pisavo pa 

se nanašajo na izbirna znanja, katere vsak učitelj obravnava po svoji presoji.  

Prav tako iz operativnih ciljev izhajajo standardi znanja. Ti standardi znanja opredeljujejo 

kakovost znanja, spretnosti in veščine, ki naj bi jih učenci usvojili ob koncu 6. in 7. razreda, 

pri predmetu Naravoslovje. Učitelj na podlagi standardov znanja oblikuje kriterije za ustno in 

pisno preverjanje znanja. Pri preverjanju znanja je potrebno upoštevati operativne učne cilje 

in tudi minimalne standarde znanja (Skvarč, idr. 2011). Minimalni standardi so cilji, ki naj bi 

jih učenec dosegel za pozitivno (zadostno) oceno in predstavlja tisto kvantiteto in kvaliteto 

znanj, spretnosti in veščin, ki pogojujejo uspešnost nadaljnjega izobraževanja (Skvarč, idr. 

2011; Milekšič, 2010).  
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Tabela 1: Izbrani operativni učni cilji pri naravoslovju,  za 6. in 7. razred osnovne šole.  (Skvarč, idr. 2011) 

Operativni učni cilji za 6. razred Operativni učni cilji za 7. razred 

SNOVI SO IZ DELCEV 
Učenci: 
- opredelijo pojem snovi in spoznajo, da so snovi 
zgrajene iz delcev/gradnikov 
- razumejo razlike med porazdelitvijo 
delcev/gradnikov snovi v posameznem 
agregatnem stanju in iz submikroskopskega 
prikaza zgradbe snovi sklepajo na agregatno 
stanje 

ČISTE SNOVI IN ZMESI 
Učenci: 
- razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi 
- spoznajo da so elementi sestavljeni iz ene vrste 
atomov, v spojinah pa so povezani med seboj 
atomi več elementov 
- spoznajo zrak kot zmes plinov 

 RAZTOPINE 
Učenci: 
- spoznajo raztopine kot primere zmesi in 
razlikujejo med topilom in topljencem, 
- spoznajo dejavnike, ki vplivajo na hitrost 
raztapljanja snovi, 
- spoznajo pojma topnost snovi in nasičenost 
raztopine 
- razumejo povezavo med trdoto vode in 
penjenjem milnice 
 

 METODE LOČEVANJA ČISTIH SNOVI IN ZMESI 
Učenci: 
- spoznajo, da čiste snovi v zmesi ohranijo svoje 
lastnosti 
- razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na 
razlikah v lastnostih snovi v zmesi 
- spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz 
zmesi 
- opredelijo lastnosti čistih snovi v zmesi in na tej 
osnovi načrtujejo ustrezne postopke ločevanja 
 

 FIZIKALNE IN KEMIJSKE SPREMEMBE SNOVI 
Učenci: 
- razlikujejo med fizikalnimi in kemijskimi 
spremembami 
- spoznajo na preprostih primerih sinteze 
binarnih spojin pojme: kemijska reakcija, 
reaktanti, produkti 
- opredelijo gorenje kot kemijsko reakcijo in 
razlikujejo med popolnim in nepopolnim 
gorenjem 
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2.2.  POUČEVANJE NARAVOSLOVJA 

Poučevanje naravoslovja omogoča učencem razvijati znanja, poglabljati razumevanje novih 

pojmov in jih znati uporabiti v novih situacijah (Avci, Acar Sesen in Gulay Kirbaslar, 2014; 

Devetak, 2012). Lahko rečemo tudi, da ima naravoslovje tri glavne namene: 

1. učenje naravoslovja (razumevanje naravoslovja) 

2. učenje o naravoslovju (razumevanje bistvenih komponent raziskovanja v 

naravoslovju) 

3. spoznavanje metod oblikovanja novega naravoslovnega znanja (Devetak, 2012). 

Učenci osvojijo veliko naravoslovnih pojmov že zelo zgodaj v otroštvu. Vsak nov pojem, ki ga 

usvojijo lahko privede do nastanka napačnega razumevanja. Pomembno je, da učitelji 

naravoslovja najprej identificirajo napačna razumevanja in jih odpravijo, da učenci pojem 

razumejo pravilno. Pravilno poučevanje naravoslovnih tudi kemijskih pojmov je pomembno 

za učenčevo razumevanje naravoslovja, tako na osnovnošolski kot tudi na srednješolski 

ravni. Napačno razumljeni naravoslovni, tudi kemijski pojmi, so pri učencih vzrok težav 

razumevanja in učenja kemije tudi v nadaljnjem izobraževanju (Çalış, 2010).  

 

2.2.1. Trojna narava kemijskih pojmov 

Kemijski pojmi so abstraktni in težje razumljivi, zaradi njihove kompleksnosti. Opisati jih je 

možno na treh ravneh predstavitev: (1) makroskopski – naravni proces zaznamo s čutili, (2) 

submikroskopski – naravoslovni pojav razložimo s teorijami, ki temeljijo na ravni delcev 

(atomi, ioni in molekule) in (3) simbolni ravni – makroskopsko in submikroskopsko raven 

prevedemo v ustrezne simbole (kemijske formule, enačbe) (Devetak, 2012). Kot konkreten 

primer razlage, si lahko na vseh treh ravneh predstavitve predstavljamo vodo: (1) 

makroskopska – opis stanja pri različnih temperaturah, (2) submikroskopska – slika modela 

ali fizični model molekule vode, predstavitev na ravni delcev, (3) simbolna – simbolni zapis 

molekulske formule vode (Nyachwaya, idr., 2011).  

Kemijske procese lahko poenostavljeno razložimo s kemijskimi simboli, ki lahko povzročijo 

napačna razumevanja, če jih razumemo nepopolno ali pa jih nepravilno interpretiramo 

(Devetak, 2012). Enako lahko pride do napačnih razumevanj, če učitelji pri poučevanju 

kemijskih vsebin ne vključujejo vseh treh ravni predstavitev, ampak se osredotočijo samo na 

eno izmed njih (npr. le na simbolno raven). Učenci so sposobni uspešnega reševanja 
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naravoslovnih problemov takrat, ko sočasno usvojijo vse tri ravni predstavitve (Slapničar, 

Svetičič, Torkar, Devetak, in Glažar, 2015).  Devetak (2012) v svojem delu navaja raziskave, ki 

kažejo, da imajo učenci težave pri opisovanju in razlagi makropojava, ki pa je osnova 

razumevanja kemijskih pojmov na submikroskopski ravni.  

Vse tri ravni predstavitev kemijskega pojma, je prvič med seboj povezal Alex Johnstone 

(1982). Ravni je povezal v t.i. trikotnik treh ravni kemijskih pojmov (Slika 1), katerega so drugi 

raziskovalci preoblikovali in nadgrajevali z dodajanjem določenih elementov (Devetak, 2012). 

 

Slika 1: Johnstonov model, trikotnik trojne narave kemijskega pojma (Johnstone, 1982) 

Primer nadgrajenega Johnstonovega modela je model, ki poudarja vlogo vizualizacijskih 

elementov (Ferk Savec in Vrtačnik, 2007). Tudi model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih 

pojmov (STRP model – Slika 2), vključuje vse elemente originalnega modela in povezavo med 

vsemi tremi ravnmi. Ta pa omogoča oblikovanje ustreznega mentalnega modela. Če je 

mentalni model ustrezno razvit, le ta ne kaže napačnih razumevanj (Slapničar idr., 2015). 

 

Slika 2: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnih pojmov (STRP model) (Devetak, 2005) 
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2.2.2. Napačna razumevanja  

V raziskavi (Avci idr., 2014) so na delčni ravni preverjali razumevanje naslednjih kemijskih 

pojmov: snovi, čiste snovi (elementi in spojine) ter zmesi. Z analizo rezultatov preizkusa 

znanja, ki je vključeval izbirne tipe nalog so ugotovili, da se pri učencih 7. razreda, pri 

razumevanju omenjenih kemijskih pojmov pojavljajo napačna razumevanja. Študija, je 

pokazala najpogostejša napačna razumevanja kot so: (1) spojine niso čiste snovi, (2) sladkor 

ni čista snov, (3) sladkor se v vodi tali, (4) tvorba zmesi je kemijska sprememba, ali (5) spojine 

so sestavljene iz dveh enakih atomov in podobno.  

Napačna razumevanja se pojavljajo tudi pri starejših učencih. Rezultati raziskave (Çalış, 2010) 

kažejo, da se napačna razumevanja pojavljajo tudi pri učencih 8. razreda osnovne šole. 

Učenci ne razumejo pojma element, ne ločijo med ionsko in kovalentno vezjo, učenci ne 

poznajo primera homogene in heterogene zmesi iz vsakdanjega življenja in podobno. Tudi 

druge raziskave (npr. Lawson in Renner, 1975; Bayram, Sökmen in Gürdal, 1998) so pokazale, 

da se učenci težko učijo abstraktne pojme, brez konkretnih primerov. Tak način učenja lahko 

privede do tega, da se učenci pojme z napačnim razumevanjem naučijo na pamet, in jih nato 

hitro pozabijo. Posledično ne zmorejo nadgrajevati znanja v nadaljnjem izobraževanju (Çalış, 

2010). 

Napačna razumevanja snovi na ravni delcev identificiramo tudi med slovenskimi dijaki 

(Devetak, 2005). Študija je pokazala, da imajo dijaki težave pri predstavi agregatnega stanja 

na submikroskopski ravni, saj je le 7,8 % dijakov pravilno narisalo submikroskopske 

predstavitve agregatnih stanj vode.  

 

Slika 3: Narisane submikropredstavitve agregatnih stanj vode (Devetak, 2012) 

 

Največ težav jim je predstavljalo prikazovanje submikroskopske ravni molekul vode v 

kapljevinastem agregatnem stanju. Dijaki so na shemah med molekulami vode narisali 

prevelike razdalje ali pa so molekule vode v kapljevinastem agregatnem stanju narisali 

urejeno (Devetak, 2012). 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Tamara Trpin, diplomsko delo 

7 
 

Rezultati raziskav na primeru fizikalnih in kemijskih sprememb kažejo, da so učenci, kateri so 

se učili s pomočjo submikroreprezentacije, bolje razumeli naravo snovi na ravni delcev kot 

tisti učenci, ki so se učili le s pomočjo besedila (Devetak, 2012). 

Vzroki za napačna razumevanja so lahko: učna gradiva, neustrezen način predstavljanja 

abstraktnih kemijskih pojmov s strani učitelja (poučevanje naravoslovnih, tudi kemijskih 

učnih vsebin) in učenci (napačne ali nepopolne predstave pojma, neustrezno oziroma 

pomanjkljivo predznanje…). V učnih gradivih se pojavljajo napake, katere se učenci naučijo in 

pride do napačnih razumevanj. Na spletu lahko najdemo različna učna gradiva, ki so 

dostopna vsakomur, a ni nujno da so strokovno ustrezna. Takšne napake so lahko:  (1) 

preveč delcev topljenca je predstavljenega na prostornino raztopine, (2) avtorji narišejo 

bistveno prevelike razdalje med delci, ko se trdna snov stali, ali (3) delci v kapljevinah so 

narisani preveč narazen (Devetak, 2012). Učitelji lahko nenatančno predstavijo 

submikropredstavitve nekega pojma, kar si učenci razlagajo po svoje in pride do 

nerazumevanja. Številne raziskave (Johnstone, 1982, Nakhleh, 1994, Harrrison in Treagust, 

2002) navajajo, da imajo tudi bodoči učitelji naravoslovja napačna razumevanja sestave 

snovi, zato je tudi težje pričakovati, da bi ti učitelji pri naravoslovju seznanili učence z 

vsebinami tako, da ne bi prišlo do napačnih razumevanj. En izmed vzrokov za napačna 

razumevanja je tudi predznanje učencev. Učenci velikokrat nimajo ustreznega predznanja, 

tako težje nadgradijo bolj abstraktne in zahtevne pojme, kar zopet lahko privede do 

napačnih razumevanj ključnih kemijskih pojmov (Devetak, 2012). 

 

2.3. PISNO VREDNOTENJE ZNANJA 

Pisno vrednotenje znanja je eden od najpogostejših načinov ocenjevanja znanja. Z njim 

ovrednotimo znanje posameznih učencev in skušamo določiti, koliko se učenec približa 

učnim ciljem in standardom znanja. Pri sestavljanju pisnega preizkusa znanja si pomagamo s 

specifikacijsko tabelo. Pisno vrednotenje uporabljamo tako za formativno (sprotno), 

diagnostično (začetno) ter sumativno (končno) preverjanje znanja (Žakelj in Bornstner, 

2012). Vrednotenje znanja poda učitelju, staršem in učencem povratno informacijo, hkrati pa 

tudi motivira učence za nadaljnje učenje  

Pri sestavljanju preizkusa znanja, pri naravoslovnih predmetih (kemija, naravoslovje), 

moramo upoštevati, da so naloge zastavljene na vseh treh ravneh: makroskopski, 

submikroskopski in simbolni ravni (če je predmet kemija). Poleg trojne narave kemijskih 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Tamara Trpin, diplomsko delo 

8 
 

pojmov moramo upoštevati tudi merske karakteristike, ki določajo, da je preizkus znanja 

ustrezen (Marentič Požarnik, 2000). 

2.3.1. Specifikacijska tabela 

Specifikacijska tabela, včasih imenovana »mrežni diagram«, je tabela, kjer je vsaka naloga v 

preizkusu znanja natančneje opisana. Specifikacijske tabele se med seboj lahko razlikujejo od 

predmeta do predmeta, saj so predmeti različni po vsebini in notranji strukturi. 

Specifikacijske tabele lahko vključujejo: (1) zaporedno število naloge, (2) preverjano vsebino 

in učne cilje, (3) preverjane ključne pojme, (4) taksonomsko stopnjo (za vsako taksonomsko 

stopnjo svoj stolpec), (5) naloga, (6) rešitev naloge in (7) točkovnik. 

 

Slika 4: Primer specifikacijske tabele (Devetak, 2016) 

Specifikacijska tabela, nam olajša sestavljanje preizkusa znanja. Z njeno pomočjo v preizkus 

znanja uvrstimo ustrezne naloge, po izbranih operativnih učnih ciljih in kognitivnih stopnjah,  

hkrati pa  lažje analiziramo in ocenimo naloge (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002) 

2.3.2. Faze pisnega vrednotenja znanja 

1. »Priprava - opredelitev namena, vsebine, ciljev  

2. Sestavljanje nalog; določitev kriterijev vrednotenja  

3. Sestavljanje pisnega preizkusa znanja (PPZ) 

4. Učenci rešujejo naloge 

5. Popravljanje PPZ, točkovanje, analiza rezultatov po učencu in po nalogah  
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6. Pripisovanje ocene ugotovljenim točkam  

7. Sporočanje rezultatov, načrtovanje izboljšanja samega PPZ nadaljnjega 

poučevanja in spodbud za učenje« (Devetak, 2016) 

2.3.3. Merske karakteristike  

Preizkus znanja mora ustrezati merskim karakteristikam oz. kriterijem, s katerim zagotovimo 

ustreznost preizkusa znanja in ga lahko označimo kot preizkus znanja, ki služi svojemu 

namenu. 

2.3.3.1. Veljavnost 

Veljavnost je najpomembnejša merska karakteristika dobrega ocenjevanja. Preizkus znanja je 

veljaven, če zajamemo vse kar smo želeli preveriti. Preizkus znanja mora zajemati standarde 

znanja, operativne učne cilje učnega načrta, vsebino in ključne pojme. Če pa preverjamo 

vsebinsko veljavnost pa naloge preizkusa znanja primerjamo s cilji predmeta v učnem načrtu.  

Paziti pa moramo tudi na primerno razmerje med nižjimi in višjimi spoznavnimi cilji. 

Raziskave so pokazale, da je med vprašanji največ (80 %) takih, ki zajemajo nižje spoznavne 

cilje. Veljavnost preverjamo tako, da naloge preizkusa znanja primerjamo z operativnimi 

učnimi cilji. Večjo veljavnost dosežemo, če pri sestavljanju pisnega preizkusa znanja 

uporabljamo specifikacijsko tabelo (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002; Rutar Ilc, 2004). 

2.3.3.2. Zanesljivost 

Zanesljivost ocenimo tako, da se vprašamo ali bi pri ponovnem preverjanju znanja dobili 

podobne rezultate, če se znanje ne bi spremenilo. Preizkus znanja je zanesljiv, če isti učenci 

pri ponovnem pisanju preizkusa znanja v različnih časovnih intervalih, dosežejo enake oz. 

primerljive rezultate. Večkratno ponovno preverjanje je v praksi težko izvedljivo, zato lahko 

zanesljivost preverimo tudi z enakovrednim (paralelnim) preizkusom znanja. Če učenci pri 

obeh preizkusih znanja dosegajo podobne rezultate, je preizkus znanja zanesljiv. Pojavi pa se 

lahko težava, saj je težko sestaviti dva popolnoma enakovredna preizkusa znanja. 

Zanesljivost bo večja, če je kriterij ocenjevanja čim bolj natančno določen in so vprašanja v 

preizkusu znanja jasna ter enoznačna (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002).   
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2.3.3.3. Objektivnost 

Ocenjevanje je objektivno takrat, ko je ocena odraz znanja ne pa še kakšnih drugih 

značilnosti reševalca ali ocenjevalca. Na končni rezultat preizkusa znanja ne sme vplivati 

subjektivnost ocenjevalca. Stopnja objektivnosti je odvisna tudi od tipa nalog, s katerimi 

preverjamo znanje. Pri esejskih nalogah je težje zagotoviti objektivnost, kot pri nalogah 

objektivnega tipa (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Objektivnost ocenjevanja preverjamo 

tako, da različni učitelji ovrednotijo isti izdelek nato pa njihove ocene med seboj primerjamo. 

Če vsi učitelji dobijo za istega učenca enake rezultate, lahko rečemo, da je preizkus znanja 

objektiven, to pa lahko dosežemo le, če se naloge vrednotijo po dogovorjenih pravilih ali s 

pomočjo specifikacijske tabele (Maretič Požarnik, 2000).   

2.3.3.4. Občutljivost ali diskriminativnost 

Občutljivost je značilnost ocenjevanja, kjer ugotavljamo čim manjše razlike v znanju 

posameznih učencev. Odvisna je od števila nalog in njihove težavnosti – več kot je nalog, bolj 

je preizkus znanja občutljiv. Poskrbeti moramo, da v preizkus znanja vključimo različno 

kognitivno zahtevne naloge – take, ki jih znajo rešiti najslabši, in take, ki jih znajo rešiti le 

najboljši učenci, saj s tem zagotovimo ustrezno občutljivost (Maretič Požarnik in Peklaj, 

2002). 

2.3.3.5. Ekonomičnost 

Ekonomičnost uporabe preizkusa znanja določa, da je čas izvedbe čim krajši, tako iz strani 

učencev, kot učiteljev. Pri tem upoštevamo čas za pripravo, izvedbo, vrednotenje, pisanje in 

sporočanje rezultatov. Uporaba preizkusa znanja naj bo čim bolj preprosta, da lahko 

rezultate brez težav ovrednotimo. Naloge objektivnega tipa vzamejo veliko časa za pripravo, 

a je popravljanje hitrejše. Esejska vprašanja pa vzamejo manj časa za sestavo, a je 

potrebnega več časa za popravljanje (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 

2.3.4. Bloomova taksonomija ciljev 

Učitelji znanje preverjajo na različnih kognitivnih ravneh. Najbolj poznana je Bloomova 

taksonomija ali klasifikacija kognitivnih učnih ciljev. Kognitivni učni cilji so razvrščeni od nižjih 

proti višjim stopnjam. Višje taksonomske stopnje vključujejo tudi nižje kognitivne stopnje, 

npr. učenci težko rešijo nalogo, ki zahteva uporabo, če nimajo usvojenega ustreznega znanja 

(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Bloomova taksonomija razvršča učne cilje s kognitivnega 

področja v šest stopenj. Pri sestavljanju nalog lahko upoštevamo tudi tristopenjsko lestvico 
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združenih Bloomovih taksonomij: 1. raven (znanje), 2. raven (razumevanje in uporaba) ter 3. 

raven (sinteza, analiza in evalvacija), ker je lažje sestavljati naloge, hkrati pa je lestvica še 

vedno dovolj občutljiva. 

1. Raven (znanje) – kaže se kot obnova, priklic dejstev, podatkov iz dolgotrajnega 

spomina. Zadostni pogoj za znanje je zapomnitev.  

2. Raven (razumevanje, uporaba) – značilno je dojemanje bistva sporočila, učenec 

razume, predela znanje. Pri uporabi pa učenec dokaže uporabnost svojega znanja – 

reši nek nov problem. 

3. Raven (sinteza, analiza in evalvacija) – pri analizi gre za razstavljanje sporočil na 

elemente in ugotavljanje povezav med njimi. S sintezo učenci združujejo osvojene 

elemente v neko novo celoto, jih urejajo in kombinirajo. Pri evalvaciji pa gre za 

presojo o ustreznosti podatkov, metod… Učenec je zmožen kritičnega mišljenja in 

izraziti svoje mnenje o nekem problemu (Zupanc, Žnidarič in Prošek, 2009; Rutar Ilc, 

2004).  

        

2.4. NAMEN 

Namen diplomskega dela je razvoj preizkusa znanja, s katerim bo mogoče pri učencih pri 

predmetu naravoslovje, v 7. razredu osnovne šole, identificirali morebitna napačna 

razumevanja izbranih kemijskih pojmov. 

 

2.5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

- Ali ima razviti preizkus znanja za preverjanje napačnih razumevanj izbranih kemijskih 

pojmov zadovoljive  merske karakteristike? 

-  Ali so naloge v preizkusu znanja med reševanjem za učence razumljive? 
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3. METODA  

 

3.1. VZOREC 

Razviti preizkus znanja je reševalo 40 učencev, 7. razreda, dveh osnovnih šol v okolici 

Ljubljane. Učenci so bili v povprečju stari 12 let, med njimi je bilo 21 učenk in 19 učencev.  

 

3.2. INŠTRUMENT 

Pri zbiranju podatkov je bil uporabljen razviti preizkus znanja. Preizkus znanja je bil sestavljen 

s pomočjo specifikacijske tabele (Priloga 1). Preizkus znanja zajema 19 nalog, ki preverjajo 

kemijske pojme (spojina, element, agregatna stanja, delci, raztopine, topilo, topljenec, trda 

voda, mehka voda, fizikalna in kemijska sprememba, kemijske reakcije…) iz učnega načrta 

Naravoslovje v 7. razredu osnovne šole..  

 

3.3. POTEK ŠTUDIJE 

S pomočjo specifikacijske tabele, je bil sestavljen preizkus znanja za predmet Naravoslovje v 

7. razredu osnovne šole, kjer so bile zajete le kemijske vsebine. Najprej so bili na osnovi 

učnega načrta analizirani operativni učni cilji in standardi znanja kemijskih vsebin pri 

predmetu Naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole. Za posamezne učne cilje so bile 

sestavljene naloge na ustrezni kognitivni stopnji po Bloomu. Pri sestavljanju nalog je bilo 

potrebno upoštevati ustrezen delež nalog na posamezni kognitivni stopnji. Eno od priporočil 

je: 1. raven (30 %), 2. raven (35 %) in 3. raven (35 %) (Devetak, 2016). Sledilo je zbiranje 

podatkov na osnovnih šolah. Rešeni preizkusi znanja so bili pregledani in rezultati analizirani. 

Določene so bile naslednje merske karakteristike: (1) težavnosti nalog, (2) veljavnosti, (3) 

občutljivosti ali diskriminativnosti, (4) objektivnosti in (5) ekonomičnosti. Učenci so na koncu 

reševanja ustno podali mnenje o težavnosti nalog in o njihovi razumljivosti. Odgovori so bili 

zapisani za nadaljnjo analizo. Na podlagi dobljenih rezultatov so bile naloge preizkusa znanja 

preoblikovane v dvodelni preizkus znanja z objektivnimi nalogami izbirnega tipa, ki vsebuje 

še utemeljitev izbora, ki jo morajo učenci sami zapisati. 
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4. REZULTATI 
 

Z analizo razvitega preizkusa znanja smo želeli ugotoviti, ali ima razviti preizkus znanja 

zadovoljive merske karakteristike za ugotavljanje napačnih razumevanj izbranih kemijskih 

pojmov pri predmetu Naravoslovje. 

 

4.1. Analiza težavnosti nalog 

V tabeli je predstavljen indeks težavnosti za posamezno nalogo v preizkusu znanja in število 

učencev, ki je nalogo rešilo pravilno.       

Tabela 2: Težavnost nalog razvitega preizkusa znanja 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

*- uporabljen je interval indeksa težavnosti od 0,2-0,8 (Marentič Požarnik, 2003)  

Težavnost naloge določimo s pomočjo formule, kjer izračunamo koliko odstotkov testirancev 

je pravilno rešilo posamezno nalogo. Težavnost nalog, naj bi se gibala med 0,5 in 0,6, se pa ta 

interval težavnosti razlikuje po posameznih avtorjih. Nekateri avtorji navajajo, da naj bi se 

Zaporedna 
številka naloge 

Št. učencev, ki so 
nalogo pravilno 

rešili (N=40) 

Indeks 
težavnosti 

 
Ustreznost 

naloge 

Popolnoma 
pravilne 
naloge 

Delno 
pravilne 
naloge 

1 26 0,65 Ustrezna  x 

2 23 0,57 Ustrezna  x 

3 38 0,95 Prelahka x  

4 24 0,60 Ustrezna  x 

5 39 0,97 Prelahka x  

6 12 0,30 Ustrezna  x 

7 34 0,85 Prelahka x  

8 13 0,33 Ustrezna x  

9 31 0,77 Ustrezna  x 

10 14 0,35 Ustrezna  x 

11 17 0,42 Ustrezna  x 

12 0 0,00 Pretežka  
nerešena 

naloga 

13 31 0,77 Ustrezna  x 

14 31 0,77 Ustrezna  x 

15 11 0,27 Ustrezna  x 

16 2 0,05 Pretežka  x 

17 15 0,37 Ustrezna  x 

18 31 0,77 Ustrezna  x 

19 38 0,95 Prelahka x  



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Tamara Trpin, diplomsko delo 

14 
 

težavnost nalog gibala med 0,20 - 0,80; drugi med 0,25 – 0,75 ; tretji med 0,25 – 0,85 

(Marentič Požarnik, 2003). 

Formula: It  = 
Np

N
 

Np predstavlja število pravilno rešenih nalog; N pa število učencev, ki je reševalo preizkus 

znanja. 

Iz tabele 2 je razvidno, da so učenci imeli največ težav z 12. (kjer so morali na podlagi 

lastnosti snovi zapisati, katera lastnost omogoča ločevanje s filtriranjem), 15. (morali so 

poimenovati dve vrsti kemijskih reakcij), in 16. nalogo (iz grafa so morali sklepati kaj se 

dogaja z energijo pri reakciji med kisikom in vodikom), saj se indeks težavnosti giblje med 0 

in 0,3.  

V povprečju je težavnost nalog ustrezna, a bi bilo vseeno potrebno prelahke in pretežke 

naloge popraviti. Pred tem bi bilo potrebno s pomočjo intervjuja ugotoviti zakaj te naloge 

nimajo ustrezne težavnosti. 

 

Graf 1: Odstotna porazdelitev števila doseženih točk 

 

Graf, odstotne porazdelitve števila doseženih točk, nam prikazuje doseženo število točk pri 

preizkusu znanja. Število vseh možnih točk v preizkusu znanja je bilo 38. 15 % učencev je na 

preizkusu znanja doseglo med 23 T in 28 T, kar je bil tudi najboljši rezultat. In kar 65 % 

učencev je prejelo 19 T ali manj. 

Analiza kaže, da bi le 35% učencev pisalo preizkus znanja pozitivno, kar nakazuje da je v 

celoti preizkus znanja težak za reševanje. Vsekakor pa ne smemo zanemariti dejstva, da so 
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učenci preizkus znanja reševali ob koncu leta, kar lahko kaže slabšo trajnost znanja hkrati pa 

tudi njihovo nezainteresiranost za reševanje, saj preizkus znanja ni prinesel nobene ocene.  

Preizkus znanja bi bilo potrebno še enkrat ponoviti takoj po obravnavanih kemijskih vsebinah 

pri Naravoslovju v 7. razredu osnovne šole, in s tem preveriti težavnost celotnega preizkusa 

znanja. 

 

4.2. Analiza objektivnosti 

Na rezultate preizkusa znanja ne sme vplivati subjektivni faktor učitelja. Objektivnost 

vrednotenja pri razvitemu preizkusu znanja smo poskušali doseči s pomočjo specifikacijske 

tabele. 

Tabela 3: Primer zapisa odgovorov v specifikacijski tabeli – celotna specifikacijska tabela je v prilogi 

 

Naloge v preizkusu znanja so naloge prostih odgovorov in pri vrednotenju takega tipa nalog, 

se je težje popolnoma izogniti objektivnosti vrednotenja, zato je k objektivnosti vrednotenja 

najbolj pripomogla specifikacijska tabela. V specifikacijski tabeli so za vsako posamezno 

nalogo zapisani vsi možni pravilni odgovori, s pomočjo katerih so bile posamezne naloge 

ovrednotene. S tem smo se poskušali izogniti subjektivnemu vrednotenju preizkusa znanja.  

 

4.3. Analiza veljavnosti 

Veljavnost preizkusa znanja in vsebinsko veljavnost preverimo s pomočjo specifikacijske 

tabele. Veljaven preizkus znanja mora doseči ustrezno razmerje med  nižjimi, srednjimi in 

višjimi kognitivnimi cilji, zajetimi v preizkusu znanja. Pri vsebinski veljavnosti pa je potrebno 

primerjati naloge preizkusa znanja z cilji iz učnega načrta (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002; 

Devetak, 2016).  
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Tabela 4: Delež nalog v preizkusu znanja na posamezni kognitivni ravni (Priloga 1) 

      1.raven 
  (poznavanje) 

      2.raven 
     (razumevanje, uporaba) 

     3.raven 
(sinteza, analiza, evalvacija) 

29% 38 % 33% 

 

V primerjavi s priporočili, ki so: 1. raven (30 %), 2. raven (35 %) in 3. raven (35 %) (Devetak, 

2016), je razviti preizkus znanja veljaven, saj dosega ustrezno razmerje med posameznimi 

kognitivnimi ravnmi. Točno razmerje po priporočilih je težko doseči, zato lahko pride do 

manjših odstopanj, kot v našem primeru. V nalogah preizkusa znanja so zajeti operativni učni 

cilji iz učnega načrta. Zajeti so tako minimalni standardi znanja, kot tudi problemske naloge 

na srednjih in višjih kognitivnih ravneh. Naloge so zajele ustrezne vsebinske sklope kemijskih 

vsebin, iz učnega načrta za predmet Naravoslovje, zato je preizkus znanja tudi vsebinsko 

veljaven (glejte Prilogo 1).  

 

4.4.  Analiza občutljivosti ali diskriminativnosti  

Z občutljivostjo ugotavljamo, čim manjše razlike v znanju posameznih učencev. Bolj se 

rezultati med seboj razlikujejo, bolj je preizkus znanja občutljiv.  

Indeks diskriminativnosti nam pove, kako boljši učenci odgovorijo na dano vprašanje v 

primerjavi z manj uspešnimi učenci. Naloga, ki ima indeks diskriminativnosti nad 0,40, zelo 

dobro loči med učenci, ki so dosegli boljše in tistimi učenci, ki so dosegli slabše rezultate. 

Naloge z indeksom diskriminativnosti med 0,30 in 0,39 dobro razločujejo, naloge z indeksom 

med 0,20 in 0,29 pa razločujejo slabo. Naloge ki imajo indeks diskriminativnosti pod 0,20 pa 

niso primerne za preizkus znanja. (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002).  

 

Preizkusi znanja so bili razdeljeni glede na končni testni rezultat in nato na tretjine (33% 

najboljših, 33% srednjih in 33% slabših). Za vsako skupino smo poiskali razmerje testirancev, 

ki so nalogo rešili pravilno - indeks težavnosti, nato pa izračunali indeks diskriminativnosti. 

Izračunamo ga tako, da za vsako nalogo odštejemo razmerje boljše skupine od razmerja 

slabše skupine. 
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Tabela 5: Indeks diskriminativnosti 

Naloga Indeks diskriminativnosti 

1 0,60 

2 0,70 

3 0,30 

4 0,50 

5 0,20 

6 0,30 

7 0,30 

8 0,50 

9 0,30 

10 0,70 

11 0,40 

12 nerešena naloga 

13 0,30 

14 0,20 

15 0,10 

16 0,20 

17 0,40 

18 0,30 

19 0,20 

 

Rezultati kažejo, da imajo naloge zadovoljivo diskriminativnost, saj trinajst nalog (1., 2., 3., 4., 

6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 18.) uspešneje rešijo boljši učenci kot slabši:        

diskriminativnost se giblje med 0,3 -0,7. Štiri naloge (5., 14., 16., 19.) pa razločujejo slabo, saj 

jo enako dobro rešijo tako boljši kot manj uspešni učenci.  

Analiza kaže, da je preizkus znanja občutljiv, saj se kažejo razlike v rezultatih med učenci. 

Prav tako pa so v preizkus znanja vključene različno kognitivno zahtevne naloge, ki zagotavlja 

ustrezno občutljivost preizkusa znanja. 

 

4.5. Analiza ekonomičnosti  

Pri času pisanja je potrebno upoštevati, da imajo učenci v primerjavi z učiteljem na voljo 3x 

več časa. Učenci so imeli za reševanje preizkusa znanja na voljo 45 minut. V povprečju so 

učenci rešili preizkus znanja v 40 minutah, kar kaže na ustrezno ekonomičnost preizkusa 

znanja z vidika reševanja. Lahko pa to pripišemo tudi temu, da so učenci površno reševali 

preizkus znanja, saj rešeni preizkus znanja ni bil ocenjen. Nekaj učencem (7 od 40) pa je 

primanjkovalo časa za reševanje. 

Preizkus znanja je vseboval naloge kratkih odgovorov, ki niso najbolj ekonomične za 

reševanje kot tudi ne za vrednotenje, saj je potrebnega več časa. V povprečju se je za 
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vrednotenje preizkusa znanja enega učenca porabilo 8 minut, kar je glede na zajeto vsebino 

ustrezno. Ekonomičnost se bo izboljšala pri pretvorbi nalog preizkusa znanja v naloge 

objektivnega tipa. 

 

4.6. Mnenje učencev o nalogah 

40 % učencev je bilo mnenja, da je bilo 42 % nalog težkih. Naloge za katere so menili, da so 

težke so: naloga 6. (Na kratko predstavi, kaj velja za elemente?), 8. (Iz grafa, topnosti v 

odvisnosti od temperature, pojasni razliko med topnostjo kuhinjske soli in saharoze v vodi), 

10. (Pojasni v čem se razlikujeta trda in mehka voda), 11. (V eni epruveti imamo deževnico, v 

drugi pa vodovodno vodo. V vsako epruveto dodamo milnico in epruveto desetkrat 

stresemo. Ugotovimo, da se v eni epruveti milnica bolj peni, kot v drugi. Razloži ta pojav!), 

12. (Zmesi ločujemo na osnovi različnih lastnosti posameznih čistih snovi v zmesi. Katera 

lastnost čistih snovi v zmesi omogoča ločevanje s filtriranjem?), 15. (Poimenuj dve vrsti 

kemijskih reakcij.), 16. (Iz grafa, energije v odvisnosti od časa, sklepaj, kaj se dogaja z energijo 

(E) pri reakciji med kisikom in vodikom (pokalni plin)) in 17. (Med seboj primerjaj popolno in 

nepopolno gorenje ogljikovodikov, ter zapiši, kaj se dogaja pri kemijski reakciji gorenja 

ogljikovodika?). Prav tako pa je 60 % učencev  menilo, da pri nalogi 8. kjer so morali iz grafa 

razbrati razliko v topnosti snovi, niso znali zapisati, pravilnega odgovora. Največ težav so jim 

povzročale naloge 10. ter 12., in 16. Razlogi, ki so jih navedli so bili: niso predelali snovi, 

minilo že več časa od utrjevanja snovi, branja grafov v šoli še niso delali pogosto, snovi niso 

predelali tako natančno, kar kaže na odgovornost drugih in ne njih samih za lastno znanje. 

Tudi analiza odgovorov teh nalog je pokazala, da so imeli učenci pri reševanju težave. Kar 65 

% učencev je prejelo manj kot polovico vseh možnih točk. Na to lahko vpliva več dejavnikov, 

ki pa jih nismo posebej preučevali, nedvomno pa učenci niso izkazali zadostnega znanja teh 

vsebin na koncu 7. razreda. Učenci so kemijske vsebine obravnavali že v oktobru, preizkus 

znanja pa so pisali konec junija, kar lahko vpliva na slabše rezultate in slabo trajnost znanja. 

Hkrati pa je pomembno opozoriti, da učenci navadno manj resno pristopijo k reševanju 

nalog, če vedo da ni preverjanje znanja za oceno. 
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4.7. Priprava končne oblike preizkusa znanja 

Na osnovi podatkov analize prvega preizkusa znanja je bil sestavljen dvodelni preizkus 

znanja. Dvodelni preizkus znanja je bolj učinkovit kot običajni preizkusi znanja. Taki preizkusi 

znanja omogočajo vpogled v razumevanje obrazložitve in znanje posameznih odgovorov 

(Cetin-Dindar in Geban, 2011). Naloge v takem preizkusu znanja so dvodelne. V prvem delu 

naloge so podani odgovori, v drugem delu pa učenec pove razlog zakaj se je v prvem delu 

naloge odločil za posamezen odgovor (Mutlu in Sesen, 2015). Drugi del je lahko tudi izbirni 

ali pa učenec sam zapiše utemeljitev, zakaj se je pri posamezni nalogi odločil za določen 

odgovor. 

V prvem delu so bile, s pomočjo specifikacijske tabele, naloge preizkusa znanja 

preoblikovane v naloge izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom, učenci pa lahko izbirajo 

med petimi možnimi odgovori. Distraktorji v nalogi so bili oblikovani glede na napačne 

odgovore učencev pri prvem reševanju preizkusa znanja, ki je vseboval proste odgovore. V 

drugem delu pa sledi vprašanje Zakaj tako misliš?, kjer morajo učenci sami utemeljiti izbrani 

odgovor. Če morajo učenci sami zapisati utemeljitev, lažje ugotovimo, ali je učenec pri 

reševanju prvega dela naloge ugibal ali ima res znanje o testiranem pojmu. 
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5. DISKUSIJA   
 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali ima razviti preizkus znanja za preverjanje napačnih 

razumevanj izbranih kemijskih pojmov zadovoljive  merske karakteristike? 

Z analizo rezultatov reševanja preizkusa znanja so bile določene nekatere merske 

karakteristike preizkusa znanja: veljavnost, občutljivost, ekonomičnost in objektivnost 

preizkusa znanja. Ugotovljeno je bilo, da ima preizkus znanja ustrezne merske karakteristike. 

Veljavnost smo preverjali s pomočjo specifikacijske tabele, kjer so zajeti ustrezni operativni 

učni cilji, ključni pojmi, kognitivna raven naloge, tip naloge, možni pravilni odgovori in 

natančen točkovnik posamezne naloge. Zajeti operativni učni cilji v preizkusu znanja 

obsegajo celotno poglavje snovi, ki ga obravnavajo v 7. razredu osnovne šole in kasneje pri 

kemiji v 8. razredu osnovne šole. Čas reševanja pri učencih je bil krajši, kot je bilo 

predvideno. Ker so v povprečju učenci za reševanje preizkusa znanja potrebovali 40 minut 

sklepamo, da je preizkus znanja ekonomičen. Ekonomično je tudi vrednotenje nalog. S 

pomočjo specifikacijske tabele in zapisanih vseh možnih pravilnih odgovorov, je vrednotenje 

lažje, hitrejše in tudi bolj objektivno. Opaziti je mogoče, da je razviti preizkus znanja 

občutljiv, saj se pojavljajo razlike v rezultatih na preizkusu znanja med učenci z boljšim 

končnim rezultatom in učenci s slabšim končnim rezultatom. Nekateri učenci so oddali 

popolnoma prazen preizkus znanja, drugi so ga rešili v celoti. Zakaj so nekateri učenci oddali 

prazen preizkus znanja bi bilo potrebno dodatno raziskati, saj ni nujno da učenci nimajo 

znanja, lahko so le bili nezainteresirani za reševanje, ker se rezultat ni upošteval za njihovo 

oceno. 

 Z optimiziranim preizkusom znanja, ki je dvodelni in vsebuje naloge izbirnega tipa, lahko 

zagotovimo večjo objektivnost ter ekonomičnost preizkusa znanja. Prav tako lahko lažje 

ugotavljamo napačna razumevanja izbranih kemijskih pojmov pri učencih. Z dvodelnim ali 

večdelnim preizkusom znanja se izognemo ugibanju pravilnega odgovora, saj morajo učenci 

izbrani odgovor utemeljiti. Raziskovalci (Mutlu in Sesen, 2015; Chandrasegaran, Treagust in 

Mocerino, 2007) navajajo, da dvodelni preizkusi znanja omogočajo ugotavljanje napačnih 

razumevanj pri učencih, hkrati pa prikazujejo težave učencev pri reševanju preizkusa znanja z 

izbirnim tipom nalog. Prav tako dvodelni preizkusi znanja omogočajo učiteljem in 

raziskovalcem, ugotoviti napačna razumevanja učencev in hkrati podajo učiteljem možnost 
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razviti drugačno strategijo poučevanja, za preprečevanje napačnih razumevanj (Cetin-Dindar 

in Geban, 2011).  

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali so naloge v preizkusu znanja za učence med reševanjem 

razumljive? 

Učenci so bili mnenja, da so naloge v preizkusu znanja razumljive, a hkrati tudi težke. Poznali 

so ključne pojme, ki so bili vključeni v naloge, kljub temu pa naloge niso znali rešiti. Nekateri 

učenci niso bili zainteresirani za reševanje, ker so preizkus znanja reševali ob koncu šolskega 

leta, kar je tudi prineslo slabše rezultate. Eden od razlogov je tudi, da je minilo več časa od 

utrjevanja snovi in da snovi niso predelali tako natančno. To kaže na nekakovostno znanje z 

vidika trajnosti, kar kaže na to, da bi bilo potrebno spremeniti izobraževalne strategije 

učiteljev ali zmanjšati število ciljev pri naravoslovju, da bi imeli učitelji več možnosti znanje 

utrditi. 

Analiza je pokazala, da prav nihče ni pravilno odgovoril na 12. vprašanje: »Zmesi ločujemo na 

osnovi različnih lastnosti posameznih čistih snovi v zmesi. Katera lastnost čistih snovi v zmesi 

omogoča ločevanje s filtriranjem?« Sklepamo lahko, da naloga učencem ni bila razumljiva, in 

niso razločili kaj naloga od njih zahteva, ampak so si navodila razlagali po svoje. Tudi sami 

učenci so menili, da niso vedeli kaj od njih naloga zahteva. Nalogo bi bilo iz preizkusa znanja 

potrebno odstraniti ali pa jo preoblikovati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Tamara Trpin, diplomsko delo 

22 
 

6. ZAKLJUČKI 
 

Vzrokov, da se pri učencih pojavljajo napačna razumevanja je lahko več, od tega, da so pojmi 

abstraktni in težko razumljivi, do tega da so napačno poučevani ali neustrezno predstavljeni 

v učbenikih. Pomemben pa je tudi učenčev interes za učenje teh vsebin. Pomembno je, da 

učitelji napačna razumevanja zaznajo in jih poskušajo odpraviti. Ravno z različnimi preizkusi 

znanja, lahko ugotovimo napačna razumevanja učencev, učiteljem pa omogočajo, da 

spremenijo način poučevanja, se poglobijo v svoj pristop do poučevanja in poskušajo 

napačna razumevanja odpraviti z drugimi poučevalnimi strategijami. 

Kot navajata Maretič Požarnik in Peklaj (2002), je pri sestavljanju preizkusa znanja potrebno 

upoštevati merske karakteristike, s katerimi zagotovimo ustreznost preizkusa znanja. Prav 

tako pa moramo upoštevati različne kognitivne ravni nalog, saj s tem preverjamo znanje 

učencev na različnih ravneh od le prikaza informacij do sintetičnega in analitičnega znanja. 

Hkrati zagotovimo tudi boljše razumevanje ključnih pojmov in preprečimo napačna 

razumevanja pri učencih. Specifikacijska tabela je pri sestavljanju preizkusa znanja ključna. 

Pomaga nam, da vključimo vse potrebne operativne učne cilje iz učnega načrta, zagotovimo 

ustrezno razmerje med nižjimi, srednjimi in višjimi kognitivnimi cilji, ter omogoča ustrezno 

točkovanje vseh možnih pravilnih odgovorov posamezne naloge. 

Analiza preizkusa znanja je pokazala, da ima preizkus znanja ustrezne merske karakteristike 

in ustrezno razmerje števil nalog v posamezni taksonomski ravni. Pokazala pa je tudi slabše 

rezultate preizkusa znanja,  kar lahko kaže na slabo trajnost znanja. Vzrok temu je lahko tudi 

to, da so učenci preizkus znanja reševali konec junija, kemijske vsebine pa so bile 

obravnavane že v mesecu oktobru.  

Potrebno pa je preveriti tudi učenčevo predznanje, saj kot navaja Devetak (2012), učenci 

nimajo ustreznega predznanja ne morejo nadgraditi bolj abstraktnih ključnih pojmov, kar 

povzroča nastanek napačnih razumevanj. 

Mutlu in Sesen (2015) navajata, da je dvodelni preizkus znanja učinkovit inštrument za 

ugotavljanje napačnih razumevanj. V nadaljnjem raziskovanju, bi bilo potrebno razviti 

dvodelni ali še bolje trodelni preizkus znanja (kjer učenci za posamezno nalogo podajo svoje 

mnenje kako gotovi so, da so nalogo pravilno rešili) z izbirnimi nalogami, ter ga uporabiti na 

večjemu vzorcu učencev in tako ugotoviti, ali se pri učencih 7. razreda osnovne šole 

pojavljajo napačna razumevanja izbranih kemijskih pojmov.  
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8. PRILOGE 
 

8.1. Priloga 1 - SPECIFIKACIJSKA TABELA PREIZKUSA ZNANJA 

Razred: 7. razred                    Predmet: NARAVOSLOVJE                  Vsebinski sklop/časovni okvir: SNOVI , 12 ur 

Št. 

Preverjana vsebina 

P
re

ve
rj

an
i p

o
jm

i 

Ti
p

 n
al

o
ge

 

Kognitivna stopnja po Bloomu 

Delež (%) v preizkusu znanja 

Naloga 

R
e

ši
te

v 

To
čk

o
vn

ik
 

Cilji učnega načrta  
1. raven 

(poznavanje) 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

3. raven 

(sinteza, 

analiza, 

evalvacija) 

1 

Čiste snovi in zmesi  

Spojina 

Element 

  

Čista snov 

 

Lastnosti 

elementov  

Naloga 

kratkih 

odgovorov 

3 %   

Opredeli, kaj velja za spojine. 

Pomagaj si z modelom spojine.  
Spojine so čiste 

snovi.  

Spojine so 

zgrajene iz atomov 

različnih 

elementov. 

1 T  za 

pravilno 

opredelitev 

kaj je spojina. 
Učenci opredelijo 

elemente in spojine 

kot čiste snovi  

2 

Snovi so iz delcev 

Agregatna 

stanja 

 

Delci 

 

 

Naloga 

kratkih 

odgovorov 

5 %   

Snovi najdemo v naravi. Zapiši iz 

česa so zgrajene snovi in podaj 

konkreten primer gradnikov.  

 

Snovi so 

sestavljene iz 

majhnih 

delcev/gradnikov, 

primer:atom, 

molekula, ion. 

 

2 T 

 

1 T iz česa so 

zgrajene 

snovi. 

 

1 T primer 

 

Učenci opredelijo, 

da so snovi zgrajene 

iz delcev. 
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3 

Snovi so iz delcev 

 
 
Agregatna 
stanja 
 
Trdno 
 
Tekoče 
 
Plinasto 
 
 

Naloga 
dopolnje- 
vanja 
 
 
 
 
 

 
8 % 

      

 
 
 
 
 

V  tabelo zapiši, katera agregatna 
stanja poznamo in v kvadrate 
nariši sheme razporeditev 
gradnikov snovi v teh agregatnih 
stanjih.  
 
 

Agregat
no 
stanje 

Razporeditev 
osnovnih gradnikov 
(shema) 

  

  

  

 

Trdno agregatno 
stanje 

 
 
Kapljevinasto 
agregatno stanje 

 
 
Plinasto agregatno 
stanje 

 

3 T 
 
0,5 T za vsako 
imenovanje 
agregatnega 
stanja 
 
0,5 T za vsako 
pravilno 
narisano 
shemo 
gradnikov 

Učenci razumejo 
razlike med 
porazdelitvijo  
delcev/gradnikov 
snovi v 
posameznem 
agregatnem stanju 

4 Snovi so iz delcev Agregatna 

stanja 

 

Trdno 

 

Tekoče 

 

Plinasto 

 

Naloga 

kratkih 

odgovorov 

 4 %  

Shema prikazuje razporeditev 

delcev. Zapiši kateri proces 

prikazuje shema in pod 

posamezno shemo pripišite ime 

agregatnega stanja?  

 

Shema prikazuje 

proces pri katerem 

snov prehaja iz 

kapljevinastega v 

plinasto agregatno 

stanje. 

Shema prikazuje 

izparevanje/izhlap

evanje. 

1,5 T 

1T za pravilen 

zapis procesa 

0,5 T za 

pravilen zapis 

agregatnih 

stanj 

 

Učenci iz 
submikroskopskega 
prikaza zgradbe 
snovi, sklepajo 
agregatno stanje. 
Učenci razumejo 
prehode med 
agregatnimi stanji. 
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5 Čiste snovi in zmesi 

Čista snov 
Zmes 
Lastnosti 

Naloga 
dopolnje-
vanja 

 9 %  

Navedene snovi  razvrsti med čiste 
snovi in zmesi: sol, zrak, železo, 
morska voda, sadni sok, pesek, 
baker 
 

čiste snovi zmesi 

  

  

  

  

  
 

čista snov: baker, 
sol, železo 
zmes: zrak, 
morska voda, 
sadni sok, pesek 

3,5 T 
 
0,5 T za vsako 
pravilno 
razvrstitev 
snovi 

 

Učenci razvrščajo 
snovi med čiste 
snovi in zmesi in 
prepoznajo zrak kot 
zmes plinov. 
 
 

6 Snovi so iz delcev 

Elementi 
Čista snov 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

   3 %   
Na kratko predstavi, kaj velja za 
elemente?   
 

Vsak element ima 
svoj simbol, 
elementi so čiste 
snovi, elementi se 
nahajajo v 
periodnem 
sistemu, elementi 
sestavljajo spojine, 
vsak element ima 
svoj simbol. 
 

1 T za 
pravilno eno 
opredelitev, 
kaj velja za 
elemente. 
 

 

Učenci spoznajo, da 
so kemijski elementi 
sestavljeni iz ene 
vrste atomov. 

7 

Raztopine 

Raztopine 
 
Topilo 
 
Topljenec 
 
Zmes 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

5 %   
Definiraj pojma topilo in topljenec. 
 
 

Topilo je snov, kjer 
raztapljamo 
topljenec. 
Topljenec pa je 
snov, ki jo 
raztapljamo.  

2T 
 
1 T za 
pravilno 
definicijo 
topljenca,  
 
1 T za 
pravilno 
definicijo 
topila 

Učenci razlikujejo 

med topilom in 

topljencem, ter 

spoznajo raztopine 

kot primere zmesi. 
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8 

Raztopine 
Raztopine 

 

Topilo 

 

Topljenec 

 

Zmes 

Naloga 

kratkih 

odgovorov 

  5 % 

 

 

Iz grafa, topnosti v odvisnosti od 

temperature, pojasni razliko med 

topnostjo kuhinjske soli in 

saharoze (namizni sladkor)  v vodi. 

 

Topnost kuhinjske 

soli, se glede na 

temperaturo ne 

spremeni. Topnost 

saharoze z 

naraščanjem 

temperature 

narašča. Saharoza 

je boj topna od kot 

kuhinjska sol. V 

100 g vode se pri 

20°C raztopi skoraj 

200g saharoze, pri 

100 °C pa skoraj 

500g. Razlika v 

topnosti kuhinjske 

soli je manjša. 

2T 

 

1 T če razbere 

iz grafa, da je 

saharoza bolj 

topna z 

naraščajočo 

T. 

1 T da izpiše 

koliko g 

posamezne 

snovi se 

raztopi v vodi 

pri različni 

temperaturi. 

Učenci razlikujejo 

med topilom in 

topljencem, ter 

spoznajo raztopine 

kot primere zmesi. 

9 

 

Raztopine 

 

Raztopine 

 

Topilo 

 

Topljenec 

 

Naloga 

kratkih 

odgovorov 

4 %   

 

V vodi raztapljamo sladkor. Naštej, 

od česa je odvisna hitrost 

raztapljanja. 

 

Hitrost 

raztapljanja je 

odvisna od 

velikosti delov 

topljenca, 

temperature 

topila, mešanja in 

topnosti 

posamezne snovi. 

 

2 T 

 

0,5 T za vsako 

pravilno 

opredelitev. 

Učenci spoznajo 

dejavnike, ki 

vplivajo na hitrost 

raztapljanja snovi. 
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10 

Raztopine 

Trda voda 

 

Mehka voda 

 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

3 %   
Pojasni, v čem se razlikujeta trda 
in mehka voda? (kaj je raztopljeno 
v vodi, primer trde in mehke vode) 

V trdi vodi so 
poleg plinov 
raztopljene tudi 
mineralne snovi 
npr. kalcijev ali 
magnezijev 
hidrogenkarbonat. 
V mehki vodi so 
raztopljeni plini – 
dušik, kisik, 
ogljikovdioksid.Če 
trda voda 
izhlapeva nastaja 
vodni kamen, ki je 
zmes kalcijevega 
in magnezijevega 
karbonata. Mehka 
voda je deževnica, 
bolj trda voda je 
na Krasu, saj so tla 
apnenčasta.  
 

1 T 

za eno 
pravilno 
zapisano 
razliko med 
trdo in mehko 
vodo 

Učenci razumejo 
pojem trdota vode 
in pomen mehčanja 
vode. 

 

11 

Raztopine Trda voda 

 

Mehka voda 

 

Milnica 

Vodni 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

  8 % 

 

V eni epruveti imamo deževnico, v 
drugi pa vodovodno vodo. V vsako 
od epruvet dodajam milnico in 
epruveto desetkrat močno 
stresemo. Ugotovimo, da se v eni 
epruveti milnica bolj peni, kot v 
drugi. Razloži ta pojav! 

 

Različno trda voda 
se različno peni. 
Tam kjer je 
vodovodna voda 
se milnica manj 
peni, saj kalcijev 
hidrogenkarbonat 
zmanjša penjenje. 
Voda v epruvetah 

3 T 

1 T za pravo 
razmišljanje, 
da se 
vodovodna 
voda manj 
peni kot 
deževnica.  

1 T za 

Učenci razumejo 
pojem trdota vode 
in pomen mehčanja 
vode. 
Učenci razumejo 
povezavo med 
trdoto vode in 
penjenjem milnice 
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 kamen ima različno 
trdoto. 

ugotovitev, 
da ima voda v 
epruvetah 
različno 
trdoto. 

1 T za 
opredelitev 
da kalcijev 
hidrogen 
karbonat 
zmanjšuje 
penjenje 

12 

Metode ločevanja 
čistih snovi in zmesi 

Filtriranje 
 
Topnost 
 
 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

3 %   

 
 
Zmesi ločujemo na osnovi različnih 

lastnosti posameznih čistih snovi v 

zmesi. Katera lastnost čistih snovi 

v zmesi omogoča ločevanje s 

filtriranjem? 

 
 
 

 
 
 
Topnost snovi in 
velikosti delov 
netopne snovi. 

1 T za 
pravilen zapis 
lastnosti. 

Učenci razumejo, da 
ločevanje snovi iz 
zmesi temelji na 
razlikah v lastnostih 
snovi v zmesi. 
 

13 

Metode ločevanja 
čistih snovi in zmesi Zmes 

 
Filtriranje 
 
izparevanje 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

 4 %  

Razmisli, kako bi ločil zmes  
železovih opilkov, kuhinjske soli  in 
peska. Postopek ločevanja zapiši. 

 

magnet,  
raztapljanje s 
filtriranjem, 
izparevanje 
 

1,5 T 
0,5 T za 
pravilen 
vrstni red 
ločevanja. 

Učenci razumejo, da 

ločevanje snovi  iz 

zmesi temelji na 

razlikah v lastnosti 
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snovi v zmesi. 

 

 

14 

 
Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 
 

 
Fizikalna 
sprememba 
Kemijska 
sprememba 
 

Naloga 
dopolnje-
vanja 
 
 
 

 
 
 
5 % 

 

 
Naštete spremembe snovi 
pravilno razvrsti med fizikalne ali 
kemijske spremembe.  
 
gorenje sveče, mešanje barvil, 
gnitje jabolka, rjavenje železa, 
taljenje ledu, fotosinteza 
 

fizikalna 
sprememba 

kemijska 
sprememba 

  

  

  

  

  
 

 
 
Fizikalna 
sprememba: 
taljenje ledu, 
mešanje barvil 
 
Kemijska 
sprememba: 
rjavenje železa, 
fotosinteza, gnitje 
jabolka, gorenje 
sveče 
 

 
 
2 T 
0,5 T za vsako 
pravilno 
razvrstitev 
sprememb. 

Učenci sklepajo pri 
katerih procesih, ki 
jih poznajo iz 
življenja, se snov 
spreminja. 
 

15 

Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 

Spajanje 
 
Razkroj 
 
Kemijske 
reakcije 
 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

3 %    

Poimenuj dve vrsti kemijskih 
reakcij.  

 
 

Spajanje ali sinteza 
in razkroj ali 
analiza. 
 
 

1 T 
0,5 T za vsako 
pravilno 
poimenovanj
e kemijske 
reakcije. 

Učenci uporabljajo 
besedne zapise za 
opis preprostih 
kemijskih reakcij. 

16 

Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 

Energija 
 
Spajanje 
 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

  5 % 

Iz grafa, energije v odvisnosti od 
časa, sklepaj, kaj se dogaja z 
energijo (E) pri reakciji med 
kisikom in vodikom (pokalni plin). 
 

Poteče reakcija 
spajanja ali 
sinteze, pri tem se 
energija sprošča. 

2 T 
1 T za 
poimenovanj
e kemijske 
reakcije 
1 T za 
pravilno 

Učenci spoznajo, da 

se pri kemijski 

reakciji spreminjata 
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snov in energija. 

 

 sklepanje, da 
se energija 
sprošča. 

17 

Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 

Gorenje 
 
Kemijska 
reakcija 
 
Popolno 
gorenje 
 
 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

  5 % 

Primerjaj popolno in nepopolno 
gorenje, ter zapiši, kaj  se dogaja 
pri kemijski reakciji gorenja 
bencina? 

 

Pri gorenju 
bencina se 
energija sprošča v 
obliki toplote in 
svetlobe. Pri 
popolnem gorenju 
nastajata ogljikov 
dioksid in voda, 
poteče če, je v 
zraku dovolj kisika. 
Če ga je premalo 
poteče nepopolno 
gorenje in 
nastajata poleg 
vode in 
ogljikovega oksida 
tudi še ogljikov 
oksid. 

2 T 
0,5 T za zapis 
produktov pri 
popolnem 
gorenje 
0,5 T za zapis 
produktov pri 
nepopolnem 
gorenju 
1 T za 
opredelitev 
energije, ki se 
sprošča. 
 

Učenci opredelijo 
gorenje kot 
kemijsko reakcijo in 
razlikujejo med 
popolnim in 
nepopolnim 
gorenjem. 

18 

Metode ločevanja 
čistih snovi in zmesi 

Kristalizacija 
 
 

Naloga 
kratkih 
odgovorov 

  
 
10,5 % 
 

Si na počitnicah na morju. Želiš 
pripraviti solato, a ti je zmanjkalo 
soli, trgovine pa so že zaprte. Kako 
lahko prideš do soli za solato? 
 
 

Potrebuješ morsko 
vodo, gorilnik in 
posodo. Najprej 
morsko vodo 
segrevamo, dokler 
ne izpari. V loncu 
ostane sol. 
Lahko pa lonec z 
vodo postavimo 
na vroče sonce, in 

4 T 
 
2 T za 
pravilno 
naštete 
pripomočke, 
ki jih 
potrebuje. 
2 T za zapis 
postopka 

 

 

Učenci opredelijo 

lastnosti čistih snovi 

v zmesi in na tej 
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osnovi načrtujejo 

ustrezne postopke 

ločevanja. 

 

pustimo, da voda 
izhlapi, kar traja 
dlje časa. 

pridobivanja 
soli. 

19 

Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 

Kemijska 
reakcija 
Element 
 
Reaktant  
 
Produkt 

Naloga 
dopolnje-
vanja. 

 8 %  

Poveži naštete elemente v levem 
stolpcu s spojino v desnem 
stolpcu. 
 
1 ogljik, kisik      a)  žveplov dioksid 
 

2 kisik, dušik          b) železov sulfid 
 

3 žveplo, kisik  c) magnezijev oksid 
 

4 železo, žveplo  d) ogljikov dioksid 
 
5 natrij, klor         e) dušikov oksid 
 
6 magnezij, kisik         f) natrijev 
klorid 
 
 

1 D 
2 E 
3 A 
4 B 
5 F 
6 C 

3 T 
0,5 T za vsako 
pravilno 
povezavo. 

Učenci spoznajo na 

preprostih primerih 

sinteze binarnih 

spojin pojem 

kemijska reakcija. 

    
∑    29  % ∑ 38  % ∑ 33  % 

  
∑ 38      T 
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8.2.  Priloga 2- PREIZKUS ZNANJA 

 

1. Opredeli, kaj velja za spojine. Pomagaj si s sliko modela spojine.  

_________________________________________________________________ 

 

2. Snovi najdemo v naravi. Zapiši iz česa so zgrajene snovi in podaj konkreten primer gradnikov.  

_______________________________________________________________________________________ 

3. V  tabelo zapiši, katera agregatna stanja poznamo in v kvadrate nariši sheme razporeditev gradnikov 
snovi v teh agregatnih stanjih.  

 

Agregatno stanje Razporeditev osnovnih 
gradnikov (shema) 

  

  

  

 

4. Shemi prikazujeta razporeditev delcev. Zapiši kateri proces prikazujeta shemi in pod posamezno shemo 
pripišite ime agregatnega stanja?  
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5. Navedene snovi razvrsti med čiste snovi ali zmesi: kuhinjska sol, zrak, železo, morska voda sadni sok, 

pesek, baker 

čiste snovi zmesi 

  

  

  

  

  

 

6. Na kratko predstavi, kaj velja za elemente?   

_______________________________________________________________________________________ 

7. Definiraj pojma topilo in topljenec. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Iz grafa, topnosti v odvisnosti od temperature, pojasni razliko med topnostjo kuhinjske soli in saharoze 
(namizni sladkor)  v vodi. 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

9. V vodi raztapljamo sladkor. Naštej, od česa je odvisna hitrost raztapljanja. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10.  Pojasni, v čem se razlikujeta trda in mehka voda? (kaj je raztopljeno v vodi, primer trde in mehke vode) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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11. V eni epruveti imamo deževnico, v drugi pa vodovodno vodo. V vsako od epruvet dodamo milnico in 

epruveto desetkrat močno stresemo. Ugotovimo, da se v eni epruveti milnica bolj peni, kot v drugi. 

Razloži ta pojav. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Zmesi ločujemo na osnovi različnih lastnosti posameznih čistih snovi v zmesi. Katera lastnost čistih snovi 

v zmesi omogoča ločevanje s filtriranjem? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

13. Razmisli, kako bi ločil zmes -  železovih opilkov, kuhinjske soli  in peska? Zapiši postopek ločevanja. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

14. Naštete spremembe snovi pravilno razvrsti med fizikalne in kemijske spremembe. 

Gorenje sveče, mešanje barvil, gnitje jabolka, rjavenje železa, taljenje ledu, fotosinteza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Poimenuj dve vrsti kemijskih reakcij.  

__________________________________________________________________________________ 

 

16.  Iz grafa, energije v odvisnosti od časa, sklepaj, kaj se dogaja z energijo (E) pri reakciji med kisikom in         

vodikom (pokalni plin). 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

fizikalna sprememba kemijska sprememba 
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17. Primerjaj popolno in nepopolno gorenje, ter zapiši kaj se dogaja pri 

kemijski reakciji gorenja bencina?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

18. Si na počitnicah na morju. Želiš pripraviti solato, a ti je zmanjkalo soli, trgovine pa so že zaprte. Kako 

lahko prideš do soli za solato? (zapiši postopek in pripomočke) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

19. Poveži naštete elemente v levem stolpcu s snovjo v desnem stolpcu.  

1. ogljik, kisik     a)  žveplov dioksid 
 

2. kisik, dušik                                b) rja 
 

3. žveplo, kisik                       c) železov sulfid 
 

4. železo, kisik                      d) ogljikov dioksid 
 

5. natrij, klor                                 e) dušikov oksid 
 

6. železo, žveplo                         f) kuhinjska sol 
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8.3. Priloga 3- SPECIFIKACIJSKA TABELA DVODELNEGA PREIZKUSA ZNANJA 

 

Št. 

Preverjana vsebina 

P
re

ve
rj

an
i p

o
jm

i 

Ti
p

 n
al

o
ge

 

Kognitivna stopnja po Bloomu 

Delež (%) v preizkusu znanja 

Naloga 

R
e

ši
te

v 

To
čk

o
vn

ik
 

Cilji učnega načrta  
1. raven 

(poznavanje) 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

3. raven 

(sinteza, 

analiza, 

evalvacija) 

1 

Čiste snovi in zmesi  

Spojina 

Element 

  

Čista snov 

 

Lastnosti 

elementov  

Naloga 

obkroževa

nja in 

kratkih 

odgovorov 

3 %   

Opredeli, kaj velja za spojine. 

Pomagaj si s sliko modela spojine.  

A Spojine so čiste snovi. 

B Spojin ne najdemo v naravi.  

C Spojine tvorijo zmesi, ki jih ni 

mogoče ločiti. 

Č     Spojine sestavljajo enaki  

elementi.          

D Spojin ne moremo razkrojiti. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 

 

 

 

A 

 

Spojine so 

zgrajene iz atomov 

različnih 

elementov, 

elemente 

uvrščamo med 

čiste snovi. 

 2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 

pravilno 

utemeljitev 

izbranega 

odgovora. 

Učenci opredelijo 

elemente in spojine 

kot čiste snovi  
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2 

Snovi so iz delcev 

Agregatna 

stanja 

 

Delci 

 

 

Naloga 

obkroževa

nja in 

kratkih 

odgovorov 

5 %   

Snovi najdemo v naravi. Iz česa so 

zgrajene snovi?  

 

A Snovi, so zgrajene iz 

elementov (kisik, vodik). 

B Snovi, so zgrajene iz delcev in 

elementov. 

C Snovi, so zgrajene iz delcev 

(atom, molekula). 

 Č     Snovi, so zgrajene iz spojin. 

D Snovi, so zgrajene iz  atomov. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

C 

 

Snovi so 

sestavljene iz 

majhnih 

delcev/gradnikov, 

primer:atom, 

molekula, ion. 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 

pravilno 

utemeljitev 

izbranega 

odgovora. 

Učenci opredelijo, 

da so snovi zgrajene 

iz delcev. 

3 

Snovi so iz delcev 
 
 
Agregatna 
stanja 
 
Trdno 
 
Tekoče 
 
Plinasto 
 
 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov  
 
 
 
 

 
8 % 

      

 
 
 
 
 

 

Katera shema razporeditve 
gradnikov snovi ustreza 
posameznemu agregatnemu 
stanju? 
 

A Trdno 

agregatno 

stanje = 

 

B  Kapljevinasto 

agregatno stanje =   

C 
 
Plini nimajo 
določene oblike in 
prostornine. Delci 
se gibljejo hitro in 
so med seboj 
precej oddaljeni. 
 
 
 
 
 
 
 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci razumejo 
razlike med 
porazdelitvijo  
delcev/gradnikov 
snovi v 
posameznem 
agregatnem stanju 
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C Plinasto  

agregatno stanje  

 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________

____________________________ 

 

 

 

4 Snovi so iz delcev 

Agregatna 

stanja 

 

Trdno 

 

Tekoče 

 

Plinasto 

 

Naloga 

obkroževa

nja in 

kratkih 

odgovorov 

 4 %  

Shema prikazuje razporeditev 
gradnikov snovi. Kateri proces 
prikazujeta shemi razporeditve 
delcev? 

    

A Sublimacija. 

B Kondenzacija. 

C Taljenje. 

 Č     Izparevanje. 

D Strjevanje. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

Č 

 

Shema prikazuje 

prehod iz 

kapljevinastega 

agregatnega 

stanja v plinasto 

agregatno stanje, 

kar lahko 

imenujemo tudi 

izparevanje. 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 

pravilno 

utemeljitev 

izbranega 

odgovora. 

 

Učenci iz 
submikroskopskega 
prikaza zgradbe 
snovi, sklepajo 
agregatno stanje. 
Učenci razumejo 
prehode med 
agregatnimi stanji. 
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5 Čiste snovi in zmesi 

Čista snov 
Zmes 
Lastnosti 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

 9 %  

Navedene snovi razvrsti tako, da 

jih razporediš v ustrezni stolpec 

tabele, pri tem pa v stolpec zapiši 

le črko pred ustrezno snovjo. 

Snovi so: 

A Namizni 

sladkor, 

B zrak, 

C železo,  

 Č     morska 

voda, 

D sadni sok,  

E pesek,  

F baker. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

čiste 
snovi 

zmesi 

  

  

  

  

  

čista snov: A,C,F 
zmes: B,D,E,Č 
 
Čiste snovi so 
zgrajene iz enakih 
delcev, katerih 
lastnosti se ne 
spreminjajo. V 
zmeseh pa različne 
snovi niso 
enakomerno 
porazdeljene 
 
 
 
 
 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

 

Učenci razvrščajo 
snovi med čiste 
snovi in zmesi in 
prepoznajo zrak kot 
zmes plinov. 
 
 

6 Snovi so iz delcev 

Elementi 
Čista snov 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

   3 %   

Kaj velja za elemente?   

 

A Element je zgrajen iz različnih 

atomov. 

B Vsak element ima svoj 

simbol. 

C Atome elementov vidimo pod 

mikroskopom. 

 Č     Elementi so zmesi. 

B 
 
V periodnem 
sistemu vidimo, da 
ima vsak element 
svoj simbol. 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 

 

Učenci spoznajo, da 
so kemijski elementi 
sestavljeni iz ene 
vrste atomov. 
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D Atomi vseh elementov so 

enako veliki. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

odgovora.  

7 

Raztopine 

Raztopine 
 
Topilo 
 
Topljenec 
 
Zmes 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

5 %   

Kaj je topilo in kaj topljenec? 

 

A Topilo je snov, ki jo 

raztapljamo. Topljenec je 

snov, kjer raztapljamo topilo. 

B Topilo je snov, ki raztaplja 

topljenec. 

C Topilo je snov, ki nekaj topi. 

Topljenec je snov, ki se meša 

v topilu. 

 Č     Topilo je snov, kjer 

raztapljamo topljenec. Topljenec 

je snov, ki jo raztapljamo. 

D Topilo je snov, kjer 

raztapljamo topljenec. 

Topljenec je snov, ki se meša 

v topilu. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 
 

Č 
 
Topilo je voda in v 
njej raztapljamo 
sladkor, ki je 
topljenec.  

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci razlikujejo 

med topilom in 

topljencem, ter 

spoznajo raztopine 

kot primere zmesi. 
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8 

Raztopine 

Raztopine 

 

Topilo 

 

Topljenec 

 

Zmes 

Naloga 

obkroževa

nja in 

kratkih 

odgovorov 

  5 % 

Iz grafa, topnosti snovi v 
odvisnosti od temperature, sklepaj 
kakšna je razlika med topnostjo 
kuhinjske soli in saharoze (namizni 
sladkor)  v vodi? 
 
A Topnost kuhinjske soli in 

saharoze se s temperaturo ne   

spreminja. 

B Topnost saharoze se z 

naraščanjem temperature                         

povečuje. 

C Topnost saharoze ni odvisna 

od temperature vode. 

 Č     Kuhinjska sol je bolj topna v 

vodi kot saharoza.  

D Saharoza se raztaplja v večji 

količini vode kot kuhinjska 

sol. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 

 

B 

Iz grafa je razvidno 

da se topnost 

saharoze povečuje 

z naraščanjem 

temperature.  Pri 

100 °C se raztopi 

500 g saharoze v 

100 g vode, pri 

20°C pa približno 

200 g saharoze v 

100 g vode. 

 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 

pravilno 

utemeljitev 

izbranega 

odgovora. 

Učenci razlikujejo 

med topilom in 

topljencem, ter 

spoznajo raztopine 

kot primere zmesi. 
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9 

 

Raztopine 

 

Raztopine 

 

Topilo 

 

Topljenec 

 

Naloga 

obkroževa

nja in 

kratkih 

odgovorov 

4 %   

V vodi raztapljamo sladkor. Od 

česa je odvisna hitrost 

raztapljanja? 

 

A Temperature vode, mešanja 

raztopine, količine sladkorja. 

B Topnosti sladkorja, 

temperature vode, mešanja 

raztopine, količine sladkorja. 

C Temperature vode, topnosti 

sladkorja, časa mešanja, 

količine sladkorja. 

 Č     Mešanja raztopine, velikosti 

delov sladkorja, časa mešanja, 

količine sladkorja. 

D Temperature vode, mešanja 

raztopine, topnosti sladkorja, 

velikosti delov sladkorja. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 

 

D  

Hitrost 

raztapljanja je 

odvisna od 

velikosti delov 

topljenca, 

temperature 

topila, mešanja in 

topnosti 

posamezne snovi. 

 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 

pravilno 

utemeljitev 

izbranega 

odgovora. 

Učenci spoznajo 

dejavnike, ki 

vplivajo na hitrost 

raztapljanja snovi. 
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10 

Raztopine 

Trda voda 

 

Mehka voda 

 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

3 %   

V čem se razlikujeta trda in mehka 

voda?  

 

A Trda voda ima raztopljen vodni 

kamen, v mehki vodi pa 

so raztopljeni plini. 

B V trdi vodi so poleg plinov 

raztopljene tudi 

mineralne snovi. 

C Trda voda ima raztopljen vodni 

kamen, mehka voda pa je 

prefiltrirana. 

Č   Če trdo vodo pustimo stati v 

posodi, postane mehka. 

D V mehki vodi in trdi vodi so 

raztopljeni plini iz zraka. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 

 

 

 

 

B 
 

V trdi vodi so 
poleg plinov 
raztopljene tudi 
mineralne snovi 
npr. kalcijev ali 
magnezijev 
hidrogenkarbonat. 
V mehki vodi so 
raztopljeni plini – 
dušik, kisik, 
ogljikovdioksid.Če 
trda voda 
izhlapeva nastaja 
vodni kamen, ki je 
zmes kalcijevega 
in magnezijevega 
karbonata. Mehka 
voda je deževnica, 
bolj trda voda je 
na Krasu, saj so tla 
apnenčasta.  
 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci razumejo 
pojem trdota vode 
in pomen mehčanja 
vode. 
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Raztopine 

Trda voda 

 

Mehka voda 

 

Milnica 

Vodni 
kamen 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

  8 % 

 

V eni epruveti imamo deževnico, v 

drugi pa vodovodno vodo. V vsako 

od epruvet dodamo milnico in 

epruveto desetkrat močno 

stresemo. Ugotovimo, da se v eni 

epruveti milnica bolj peni, kot v 

drugi. Zakaj je tako?  

 

A V epruveti z deževnico se 

milnica manj peni. 

B V epruveti z vodovodno vodo 

se milnica manj peni. 

C Voda v epruvetah ima enako 

trdoto. 

 Č     Plini v deževnici zmanjšujejo 

penjenje. 

D Kalcijev hidrogenkarbonat - v 

vodovodni vodi povečuje 

penjenje. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 

 

B 

Različno trda voda 
se različno peni. 
Tam kjer je 
vodovodna voda 
se milnica manj 
peni, saj kalcijev 
hidrogenkarbonat 
zmanjša penjenje. 
Voda v epruvetah 
ima različno 
trdoto. 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci razumejo 
pojem trdota vode 
in pomen mehčanja 
vode. 
Učenci razumejo 
povezavo med 
trdoto vode in 
penjenjem milnice 
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Metode ločevanja 
čistih snovi in zmesi 

Filtriranje 
 
Topnost 
 
 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

3 %   

 
 
Zmesi ločujemo na osnovi različnih 

lastnosti posameznih čistih snovi v 

zmesi. Katera lastnost čistih snovi 

v zmesi omogoča ločevanje s 

filtriranjem? 

 

A   Gostota. 

B   Trdnost. 

C   Viskoznost. 

Č   Temperatura tališča. 

D   Topnost. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 
 

 
 
 
D 
 
Snovi, ki jih 
ločujemo morajo 
imeti različno 
topnost, da jih 
lahko ločimo, npr. 
pesek in kuhinjska 
sol, sol je v vodi 
topna, pesek ni, 
lahko ju ločimo s 
filtriranjem. 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci razumejo, da 
ločevanje snovi iz 
zmesi temelji na 
razlikah v lastnostih 
snovi v zmesi. 
 

13 

Metode ločevanja 
čistih snovi in zmesi 

Zmes 
 
Filtriranje 
 
izparevanje 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

 4 %  

Razmisli, kako bi ločil zmes  

železovih opilkov, kuhinjske soli  in 

peska. Izberi ustrezno zaporedje 

postopkov ločevanja te zmesi. 

 

A Sejanje, ločevanje z 

magnetom, raztapljanje v 

vodi, filtriranje. 

B Raztapljanje v vodi, 

izparevanje, ločevanje z 

C 
 
Železo ima 
magnetne lastnost 
lahko ga ločimo z 
magnetom, 
kuhinjska sol je 
topna v vodi pesek 
ni, sledi 
raztapljanje v vodi 
in filtriranje – 
izločimo pesek. 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci razumejo, da 

ločevanje snovi  iz 

zmesi temelji na 

razlikah v lastnosti 

snovi v zmesi. 
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magnetom. 

C Ločevanje z magnetom, 

raztapljanje v vodi, filtriranje, 

izparevanje. 

 Č     Raztapljanje v vodi, odlivanje, 

ločevanje z magnetom. 

D Filtriranje, raztapljanje v vodi, 

izparevanje, ločevanje z 

magnetom. 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

Nato slano vodo 
izparevamo in 
dobimo kuhinjsko 
sol. 
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Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 
 

 
Fizikalna 
sprememba 
Kemijska 
sprememba 
 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov  
 
 

 
 
 
5 % 

 

 
Navedene spremembe snovi 

razvrsti med fizikalne in kemijske 

spremembe, pri tem v stolpec 

zapiši le črko pred ustrezno 

spremembo. 

 

A Gorenje sveče, 

B Mešanje barvil, 

C Gnitje jabolka,  

Č Rjavenje železa,  

D Taljenje ledu,  

E Fotosinteza. 

 

 
 
Fizikalna 
sprememba:  
B, D 
Kemijska 
sprememba: A, C, 
Č, E 
 

 
 
2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci sklepajo pri 
katerih procesih, ki 
jih poznajo iz 
življenja, se snov 
spreminja. 
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Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 

fizikalna 
sprememba 

kemijska 
sprememba 
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Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 

Spajanje 
 
Razkroj 
 
Kemijske 
reakcije 
 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

3 %    

Kateri dve vrsti kemijskih reakcij 

potečeta, če iz elementa nastane 

spojina oz. reakcija poteče 

obratno?  

A Sinteza in spajanje. 

B Sinteza in razkroj. 

C Razkroj in analiza. 

 Č     Analiza in oksidacija. 

D Zamenjava in substitucija. 

 
Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 
B 
 
Pri kemijski 
reakciji sinteze iz 
dveh elementov 
nastane vsaj ena 
nova spojina.  
Pri kemijski 
reakciji razkroja pa 
iz spojine 
nastanejo 
enostavnejše 
spojine. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci uporabljajo 
besedne zapise za 
opis preprostih 
kemijskih reakcij. 
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Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 

Energija 
 
Spajanje 
 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

  5 % 

Iz grafa, energije v odvisnosti od 

časa, sklepaj, kaj se dogaja z 

energijo (E) pri reakciji med 

kisikom in vodikom (pokalni plin).  

 

A Pri kemijski reakciji iz spojine 

nastane element. 

B Pri kemijski reakciji nastane 

nova spojina, energija se 

veže.  

C Poteče kemijska reakcija 

sinteze, energija se sprošča. 

Č     Energija se pri kemijski 

reakciji veže. 

D Poteče kemijska reakcija 

razkroja, energija se sprošča. 

 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 

 

 

 

 
 

C 
 
Iz grafa lahko 
razberemo, da se 
energija na enkrat 
sprosti, nastane 
nova spojina. 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci spoznajo, da 

se pri kemijski 

reakciji spreminjata 

snov in energija. 
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Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 

Gorenje 
 
Kemijska 
reakcija 
 
Popolno 
gorenje 
 
 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

  5 % 

Kaj se dogaja pri kemijski reakciji 

gorenja bencina?   

A Pri nepopolnem gorenju 

nastajata voda in ogljikov 

dioksid. 

B Pri gorenju bencina se 

energija porablja. 

C Pri popolnem gorenju 

nastajata voda in ogljikov 

oksid. 

  Č    Pri gorenju bencina se 

energija sprošča v obliki toplote. 

D Popolno gorenje poteče, če v 

zraku ni dovolj kisika. 

 
Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 
 

 

Č 
 
Pri gorenju 
bencina se 
energija sprošča v 
obliki toplote in 
svetlobe – vidimo 
plamen.  

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci opredelijo 
gorenje kot 
kemijsko reakcijo in 
razlikujejo med 
popolnim in 
nepopolnim 
gorenjem. 
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Metode ločevanja 
čistih snovi in zmesi 

Kristalizacija 
 
 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

  
 
10,5 % 
 

 

Si na počitnicah na morju. Želiš 

pripraviti solato, a ti je zmanjkalo 

soli, trgovine pa so že zaprte. Kako 

lahko prideš do soli za solato? 

A V lonec zajamemo morsko 

vodo in jo pustimo da 

sublimira. 

B Morsko vodo filtriramo, na 

filtrnem papirju ostane sol. 

C Morsko vodo segrevamo 

dokler ne izpari, ostane sol. 

 Č     Zajamemo morsko vodo in jo 

precedimo, ostane sol. 

D    V lonec zajamemo morsko 

vodo jo prefiltriramo in nato 

izparimo. 

 
Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
Morska voda med 
segrevanjem 
izpareva, ostanek 
je morska sol. 

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

 

 

Učenci opredelijo 

lastnosti čistih snovi 

v zmesi in na tej 

osnovi načrtujejo 

ustrezne postopke 

ločevanja. 
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Fizikalne in kemijske 
spremembe snovi 

Kemijska 
reakcija 
Element 
 
Reaktant  
 
Produkt 

Naloga 
obkroževa
nja in 
kratkih 
odgovorov 

 8 %  

Katera postavka prikazuje pravilen 

nastanek snovi pri kemijski reakciji 

iz ustreznih elementov? 

 

 

Pojasni, zakaj tako 

meniš?______________________ 

 

 
 

A žveplo, železo rja 

B železo, kisik železov 

oksid 

C žveplo, kisik železov 

sulfid 

Č kisik, dušik ogljikov 

dioksid 

D ogljik, kisik žveplov 

dioksid 

B 
 
Železo in kisik 
predstavljata 
reaktante, železov 
oksid pa produkt 
kemijske reakcije. 
Poteče reakcija 
spajanja.  

2 T 

 

1 T za pravilni 

prvi del 

 

1 T za 
pravilno 
utemeljitev 
izbranega 
odgovora. 

Učenci spoznajo na 

preprostih primerih 

sinteze binarnih 

spojin pojem 

kemijska reakcija. 

    
∑    29  % ∑ 38  % ∑ 33  % 

  
∑ 38      T 
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8.4.  Priloga4  -DVODELNI PREIZKUS ZNANJA 

 

1. Opredeli, kaj velja za spojine. Pomagaj si s sliko modela spojine.  

A Spojine so čiste snovi. 

B Spojin ne najdemo v naravi.  

C Spojine tvorijo zmesi, ki jih ni mogoče ločiti. 

Č     Spojine sestavljajo enaki  elementi.          

D Spojin ne moremo razkrojiti. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

2. Snovi najdemo v naravi. Iz česa so zgrajene snovi?  

A Snovi, so zgrajene iz elementov (kisik, vodik). 

B Snovi, so zgrajene iz delcev in elementov. 

C Snovi, so zgrajene iz delcev (atom, molekula). 

 Č     Snovi, so zgrajene iz spojin. 

D Snovi, so zgrajene iz  atomov. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

3. Katera shema razporeditve gradnikov snovi ustreza posameznemu agregatnemu stanju? 
 

A Trdno agregatno stanje = 

 

 

 

 

B Kapljevinasto agregatno stanje =   

 

 

 

 

C Plinasto agregatno stanje = 

 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 
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4. Shema prikazuje razporeditev gradnikov snovi. Kateri proces prikazujeta shemi 
razporeditve delcev? 

 

 

 

 

A Sublimacija. 

B Kondenzacija. 

C Taljenje. 

 Č     Izparevanje. 

D Strjevanje. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

5. Navedene snovi razvrsti tako, da jih razporediš v ustrezni stolpec tabele, pri tem pa v 

stolpec zapiši le črko pred ustrezno snovjo. Snovi so: 

A Namizni sladkor, 

B zrak, 

C železo,  

Č     morska voda, 

D sadni sok,  

E pesek,  

F baker. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

6. Kaj velja za elemente?   

 

A Element je zgrajen iz različnih atomov. 

B Vsak element ima svoj simbol. 

C Atome elementov vidimo pod mikroskopom. 

Č     Elementi so zmesi. 

D Atomi vseh elementov so enako veliki. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

čiste snovi zmesi 
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7. Kaj je topilo in kaj topljenec? 

 

E Topilo je snov, ki jo raztapljamo. Topljenec je snov, kjer raztapljamo topilo. 

F Topilo je snov, ki raztaplja topljenec. 

G Topilo je snov, ki nekaj topi. Topljenec je snov, ki se meša v topilu. 

 Č     Topilo je snov, kjer raztapljamo topljenec. Topljenec je snov, ki jo raztapljamo. 

H Topilo je snov, kjer raztapljamo topljenec. Topljenec je snov, ki se meša v topilu. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

8. Iz grafa, topnosti snovi v odvisnosti od temperature, sklepaj kakšna je razlika med 
topnostjo kuhinjske soli in saharoze (namizni sladkor)  v vodi? 

  
E Topnost kuhinjske soli in saharoze se s temperaturo ne   

spreminja. 

F Topnost saharoze se z naraščanjem temperature                         

povečuje. 

G Topnost saharoze ni odvisna od temperature vode. 

 Č     Kuhinjska sol je bolj topna v vodi kot saharoza.  

H Saharoza se raztaplja v večji količini vode kot kuhinjska 

sol. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

9. V vodi raztapljamo sladkor. Od česa je odvisna hitrost raztapljanja? 

E Temperature vode, mešanja raztopine, količine sladkorja. 

F Topnosti sladkorja, temperature vode, mešanja raztopine, količine sladkorja. 

G Temperature vode, topnosti sladkorja, časa mešanja, količine sladkorja. 

 Č     Mešanja raztopine, velikosti delov sladkorja, časa mešanja, količine sladkorja. 

H Temperature vode, mešanja raztopine, topnosti sladkorja, velikosti delov sladkorja. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

10. V čem se razlikujeta trda in mehka voda?  

E Trda voda ima raztopljen vodni kamen, v mehki vodi pa so raztopljeni plini. 

F V trdi vodi so poleg plinov raztopljene tudi mineralne snovi. 

G Trda voda ima raztopljen vodni kamen, mehka voda pa je prefiltrirana. 

Č   Če trdo vodo pustimo stati v posodi, postane mehka. 

H V mehki vodi in trdi vodi so raztopljeni plini iz zraka. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 
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11. V eni epruveti imamo deževnico, v drugi pa vodovodno vodo. V vsako od epruvet dodamo 

milnico in epruveto desetkrat močno stresemo. Ugotovimo, da se v eni epruveti milnica 

bolj peni, kot v drugi. Zakaj je tako?  

 

E V epruveti z deževnico se milnica manj peni. 

F V epruveti z vodovodno vodo se milnica manj peni. 

G Voda v epruvetah ima enako trdoto. 

 Č     Plini v deževnici zmanjšujejo penjenje. 

H Kalcijev hidrogenkarbonat - v vodovodni vodi povečuje penjenje. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

12. Zmesi ločujemo na osnovi različnih lastnosti posameznih čistih snovi v zmesi. Katera 

lastnost čistih snovi v zmesi omogoča ločevanje s filtriranjem? 

 

A   Gostota. 

B   Trdnost. 

C   Viskoznost. 

Č   Temperatura tališča. 

D   Topnost. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

13. Razmisli, kako bi ločil zmes  železovih opilkov, kuhinjske soli  in peska. Izberi ustrezno 

zaporedje postopkov ločevanja te zmesi. 

 

E Sejanje, ločevanje z magnetom, raztapljanje v vodi, filtriranje. 

F Raztapljanje v vodi, izparevanje, ločevanje z magnetom. 

G Ločevanje z magnetom, raztapljanje v vodi, filtriranje, izparevanje. 

 Č     Raztapljanje v vodi, odlivanje, ločevanje z magnetom. 

H Filtriranje, raztapljanje v vodi, izparevanje, ločevanje z magnetom. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

14. Navedene spremembe snovi razvrsti med fizikalne in kemijske spremembe, pri tem v 

stolpec zapiši le črko pred ustrezno spremembo. 

 

A Gorenje sveče, 

B Mešanje barvil, 

C Gnitje jabolka,  

Č Rjavenje železa,  

D Taljenje ledu,  

E Fotosinteza. 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

fizikalna sprememba kemijska sprememba 
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15. Kateri dve vrsti kemijskih reakcij potečeta, če iz elementa nastane spojina oz. reakcija 

poteče obratno?  

E Sinteza in spajanje. 

F Sinteza in razkroj. 

G Razkroj in analiza. 

 Č     Analiza in oksidacija. 

H Zamenjava in substitucija. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

16. Iz grafa, energije v odvisnosti od časa, sklepaj, kaj se dogaja z energijo (E) pri reakciji med 

kisikom in vodikom (pokalni plin).  

 

E Pri kemijski reakciji iz spojine nastane element. 

F Pri kemijski reakciji nastane nova spojina, energija se veže.  

G Poteče kemijska reakcija sinteze, energija se sprošča. 

Č     Energija se pri kemijski reakciji veže. 

H Poteče kemijska reakcija razkroja, energija se sprošča. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

17. Kaj se dogaja pri kemijski reakciji gorenja bencina?   

 

E Pri nepopolnem gorenju nastajata voda in ogljikov dioksid. 

F Pri gorenju bencina se energija porablja. 

G Pri popolnem gorenju nastajata voda in ogljikov oksid. 

  Č    Pri gorenju bencina se energija sprošča v obliki toplote. 

H Popolno gorenje poteče, če v zraku ni dovolj kisika. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 

18. Si na počitnicah na morju. Želiš pripraviti solato, a ti je zmanjkalo soli, trgovine pa so že 

zaprte. Kako lahko prideš do soli za solato? 

 

E V lonec zajamemo morsko vodo in jo pustimo da sublimira. 

F Morsko vodo filtriramo, na filtrnem papirju ostane sol. 

G Morsko vodo segrevamo dokler ne izpari, ostane sol. 

 Č     Zajamemo morsko vodo in jo precedimo, ostane sol. 

H    V lonec zajamemo morsko vodo jo prefiltriramo in nato izparimo. 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 
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19. Katera postavka prikazuje pravilen nastanek snovi pri kemijski reakciji iz ustreznih 

elementov? 

 

A žveplo, železo rja 

B železo, kisik železov oksid 

C žveplo, kisik železov sulfid 

Č kisik, dušik ogljikov dioksid 

D ogljik, kisik žveplov dioksid 

 

Pojasni, zakaj tako meniš?_____________________________________________________________ 

 


