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POVZETEK 

V različnih virih priporočajo, da v preizkus vključimo čim več različnih tipov nalog, saj s tem 

postane bolj dinamičen, raznolik in prav s pomočjo različnih tipov nalog lahko primerjamo 

različne vrste znanj. Najpogostejša tipa nalog v preizkusih za preverjanje fizikalnih vsebin sta 

zaprti tip in tip kratkih odgovorov. Poraja se vprašanje, ali obstaja razlika v uspešnosti 

reševanja fizikalnih nalog glede na tip naloge. Odgovor na vprašanje poiščemo pri 

osnovnošolcih izbranih slovenskih šol. Izkaţe se, da učenci uspešnejše rešujejo fizikalne 

naloge zaprtega tipa v primerjavi s fizikalnimi nalogami odprtega tipa. Primerjali smo tudi 

uspešnost pri fizikalnih nalogah vodenega in strukturiranega tipa, pri katerih se prav tako 

izkaţe, da učenci uspešnejše rešujejo naloge vodenega tipa v primerjavi s strukturiranim 

tipom. Dodatno smo raziskali uspešnost med nalogami različnega tipa in uspešnostjo tudi pri 

študentih, za katere predpostavljamo, da imajo višjo raven znanja o fizikalnih vsebinah. 

Izkaţe se, da tudi študentje uspešnejše rešujejo naloge zaprtega tipa v primerjavi z odprtim 

tipom in naloge vodenega tipa v primerjavi s strukturiranim. 

Ključne besede: fizika, zaprte/odprte naloge, vodene/strukturirane naloge, uspešnost 

reševanja 

 

ABSTRACT 

It is recommended to include different types of questions in a test by many authors. This 

makes it more dynamic, diverse, and also enables measurements of different types of 

knowledge. The most common types of questions in physics are multiple-choice questions 

and short answer open-ended questions. The question arises whether the type of question 

affects the performance of solving physics problems. We search for the answer by testing the 

pupils of a few selected Slovenian primary schools. It turns out that pupils are more 

successful in solving multiple-choice questions than open-ended questions. We also compare 

the performance in solving a bit more complex physical problems with multiple intermediate 

steps, being either guided by sub-questions or not guided. The results indicate that students 

are more successful in solving the tasks when guided than when not guided through a 

complex problem. Additionally, we investigated how the performance of the undergraduate 

students depends on the types of questions, in particular in view of their higher expected 

knowledge and understanding of physics when compared to pupils. It turns out that the 

students are also more successful in solving multiple-choice questions than open-ended 

questions and are more successful when being guided through a complex problem then when 

not being guided. 

Keywords: physics, multiple-choice/open-ended questions, guided/structured questions, 

problem-solving performance  
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1 UVOD 

V različnih virih priporočajo, da v preizkus vključimo čim več različnih tipov nalog, saj s tem  

postane bolj dinamičen, raznolik in prav s pomočjo različnih tipov nalog lahko primerjamo 

različne vrste znanj. Najpogostejša tipa nalog sta zaprti tip in tip kratkih odgovorov. V teoriji 

ima vsak tip svoje prednosti in slabosti, vendar se poraja vprašanje, katere prednosti 

določenega tipa prevladujejo v praksi. Ali je kateri tip nalog učencem bliţji in ga uspešnejše 

rešujejo? Skozi empirični del magistrskega dela poskušamo ugotoviti povezavo med 

uspešnostjo učencev in tipom nalog. Primerjamo uspešnost pri zaprtem tipu in tipu kratkih 

odgovorov ter pri vodenem in strukturiranem tipu nalog. V raziskavo vključimo osnovnošolce 

izbranih slovenskih šol in študente Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani. Najprej se 

posvetimo teoretičnim osnovam različnih tipov nalog, nato pa korak za korakom primerjamo 

uspešnost posameznih tipov nalog. Glavni merilni instrument je preizkus, ki vsebuje različne 

tipe nalog. Uporabljene so naloge iz Nacionalnih preverjanj znanj, zato je prav, da nekaj 

besed namenimo tudi samem opisu omenjenega preverjanja.  

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) je poseben postopek, ki je izpeljan tako, 

da vsi učenci v Sloveniji rešujejo enake preizkuse znanja na isti dan, ob istem času in pod 

enakimi pogoji. Naloge na NPZ preverjajo znanje iz učnega načrta, sestavljajo pa jih učitelji v 

sodelovanju s strokovnimi delavci za posamezne predmete. Vrednotenje poteka po enotnih, 

vnaprej pripravljenih merilih. Obstoječi šolski sistem Slovenije daje velik poudarek na NPZ, 

saj je temeljni cilj ugotavljanje znanja učencev in zagotavljanje boljše kakovosti učenja, 

poučevanja in znanja. S pomočjo NPZ lahko učenci, učenke, učitelji, starši, ravnatelji in drugi 

strokovni delavci v šolskem sistemu preverijo, kako dobro so bili doseţeni cilji in standardi 

znanja, kje so še pomanjkljivosti in kaj lahko izboljšamo v nadaljnjem vzgojno-

izobraţevalnem delu. Omogoča učinkovito sprotno preverjanje kakovosti učnih načrtov in 

pripomore k zagotavljanju enakih izobraţevalnih moţnosti za vse učenke in učence, hkrati pa 

razvija sposobnost kritičnega mišljenja učencev pri presoji lastnih doseţkov. Doseţek na NPZ 

predstavlja učencem, učiteljem in staršem vpogled v šibke in močne točke v znanju 

posameznega učenca, kar predstavlja dobro izhodišče za izboljšave v znanju v prihodnosti. 

NPZ se izvaja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole, pri čemer se v 6. razredu preverja 

znanje matematike, slovenščine in tujega jezika, v 9. razredu pa poleg slovenščine in 

matematike še znanje tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi Ministrstvo za izobraţevanje, 

znanost in šport. V letih 2007, 2008, 2012 in 2014 je bila kot tretji predmet izbrana fizika, kjer 

so preverjali učne cilje in standarde iz fizikalnih vsebin. Preizkus, kjer je moţno doseči 36 

točk, sestavlja 20 nalog, od tega 10 do 12 nalog izbirnega tipa in nalog s kratkimi odgovori, 

ter od 8 do 10 računskih oziroma strukturiranih nalog (Nacionalno preverjanje znanja: 

informacije za učence in starše, 2014). 

Pojavlja se vprašanje, ali lahko tip naloge – torej, ali je naloga zaprtega ali odprtega tipa, 

strukturirana ali vodena, vpliva na uspešnost reševanja. Če še malo bolje razloţimo 

vprašanje – ali lahko enaka naloga, enkrat zastavljena kot zaprti tip, drugič kot odprti oziroma 

enkrat voden tip, drugič strukturiran, privede do drugačnih rezultatov.  
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2 TEORETIČNO IZHODIŠČE 

2.1 TIPI NALOG  

Pri sestavljanju preizkusa znanja moramo biti pozorni tudi na oblikovanje nalog, ki bodo del 

preizkusa, ko smo ţe določili, katere učne cilje ţelimo na preizkusu preverjati.  Zazdi se nam, 

da imajo naloge lahko različne oblike, vendar jih v literaturi v grobem delimo na dve veji. 

Osnovna porazdelitev temelji na predpostavki, ali mora učenec odgovor napisati sam – te 

poimenujemo naloge odprtega tipa, ali pa mora učenec izbrati pravilni odgovor izmed 

ponujenih – take vrste nalog imenujemo zaprti tip (Skribe Dimec, 2007). Zorman (1974) ti 

dve skupini definira še podrobneje. V prvo skupino nalog sodijo: 1. tip dopolnjevanja in 2. tip 

kratkih odgovorov, v drugo skupino pa spadajo: 1. izbirni tip, 2. alternativni tip in 3. tip 

povezovanja in urejanja.  

NALOGE DOPOLNJEVANJA IN KRATKIH ODGOVOROV 

Naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov so si zelo podobne. Pri nalogah dopolnjevanja 

učenec napiše eno ali dve besedi, pri nalogah kratkih odgovorov pa učenec napiše stavek ali 

dva (Skribe Dimec, 2007). Prednost teh dveh tipov je, da je nalogo lahko sestaviti, hkrati je 

onemogočeno ugibanje in slučajno reševanje. Preverjajo lahko znanje in razumevanje ter 

spominjanje, v manjši meri pa znanje, ki vključuje višje miselne procese, kar je lahko tudi 

velika pomanjkljivost tega tipa (Zorman, 1974). Velikokrat na podlagi napačnih odgovorov 

prehitro sklepamo na neznanje učenca, kar je lahko tudi zmotno, saj bi se morda učenec v 

drugačni obliki določene snovi spomnil in bi nalogo pravilno rešil.  

Opisan tip nalog se uporablja večinoma pri matematiki in ostalih naravoslovnih vedah, saj 

mora učenec velikokrat rešiti kak problem in napisati krajši račun, da pride do pravilnega 

odgovora (Zorman, 1974). Tudi samo ocenjevanje takih nalog ne predstavlja večjega 

problema, saj si lahko postavimo natančna navodila za ovrednotenje odgovorov, kar 

pripomore k večji zanesljivosti naloge.  

Skribe Dimec (2007) poda nekaj primerov nalog, ki jih zagotovo lahko velikokrat srečamo v 

preizkusih: 

- s kratko besedo ali stavkom odgovoriti na vprašanje, ki zahteva specifično znanje, 

- napisati besede v prazen prostor v stavku, 

- rešiti matematični problem, ki zahteva manjše število korakov, 

- na osnovi danega besedila odgovoriti na več kratkih vprašanj, ki preverjajo 

razumevanje besedila… 

Pri sestavi nalog tipa kratkih odgovorov in dopolnjevanja je pomembno, da so vprašanja čim 

bolj specifična, jasna in kratka, taka, da je moţno odgovoriti le z eno besedo ali številko. 

Učencu lahko s črto nakaţemo, kam mora dopolniti manjkajočo besedo, za katero je 

priporočljivo, da se pojavi na koncu stavka, saj se na ta način izognemo dvojnemu branju 

oziroma mora učenec najprej stavek prebrati, nato pa se vrniti na začetek, kjer je postavljena 

črta za manjkajočo besedo. Objektivnost preizkusa povečamo, če vnaprej predvidimo vse 

moţne odgovore, ki jih učenci lahko podajo. (Zorman, 1974) 
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Primer naloge dopolnjevalnega tipa: 

Teţa telesa z maso 2,5 kg je ____ N. 

Primer naloge tipa kratkega odgovora (Beznec idr., 2002):  

Janez z vrvjo vleče zaboj in sicer vzporedno s podlago. Vlečna sila je 20 N. 

Zaboj se giblje enakomerno. Kolikšna je sila trenja?   

Odgovor: ____ N 

NALOGE IZBIRNEGA TIPA 

Najpogosteje uporabljen tip nalog so naloge izbirnega tipa, ki jih najdemo v različnih oblikah: 

naloge z enim pravilnim odgovorom, z več pravilnimi odgovori, z enim napačnim 

odgovorom… Pri tipih, kjer je moţen zgolj en odgovor, obstaja moţnost ugibanja, ki je 

relativno velika (teoretično 25 % pri štirih ponujenih odgovorih), vendar se temu ţal ni moţno 

izogniti. Je pa vsekakor vrednotenje takih nalog zelo objektivno. Tudi nalogam izbirnega tipa 

lahko poiščemo tako prednosti kot slabosti. Zaradi velikega števila nalog, ki jih učenec lahko 

reši v danem času, lahko z vprašanji pokrijemo večji del snovi, ki jo preverjamo, in tako 

doseţemo večjo zanesljivost. Prednost je tudi, da doseţki učencev niso odvisni od njihove 

sposobnosti pisanja, saj iz izkušenj vemo, da nekateri potrebujejo več časa za pisanje, drugi 

manj. Če je naloga dobro sestavljena, je ocenjevanje preprosto, hitro in popolnoma 

objektivno, poleg tega je statistična analiza rezultatov relativno enostavna. Kvaliteto nalog 

lahko izboljšamo tako, da jih večkrat testiramo in analiziramo ter jih ustrezno spreminjamo ali 

celo opustimo v naslednjih preizkusih (Skribe Dimec, 2007). 

Glavna pomanjkljivost izbirnega tipa je kot ţe omenjeno ugibanje. Učenca sicer lahko pripelje 

do pravilnega rezultata, vendar mi kot ocenjevalci ne moremo z gotovostjo trditi, ali je s tem 

učenec izkazal znanje ali je le preprosto pravilno uganil. Druga velika pomanjkljivost je, da s 

tem tipom nalog ne moremo preverjati znanja, ki zahteva reševanje kompleksnih, problemskih 

nalog (v matematiki in naravoslovnih predmetih). Vsekakor pa tak tip nalog ni merilo, s 

katerim lahko ugotovimo, kako so učenci na določeni stopnji sposobni ustvarjalnega in 

samostojnega mišljenja. Zato je potrebno ta tip dopolniti tudi z drugimi tipi in metodami, da v 

čim večji meri zmanjšamo pomanjkljivosti (Zorman, 1974). 

Zorman (1974) opredeli nekaj smernic, ki se jih je potrebno drţati pri sestavljanju nalog 

izbirnega tipa. Uvodni del naloge mora zajemati osnovni problem, ki je lahko zastavljen v 

obliki nedokončanega stavka ali vprašanja. Slednje je učencem bliţje, saj jasno in smiselno 

formulirano vprašanje učenec hitro in natančno dojame. Tudi jezikovne formulacije morajo 

biti preproste, kar še doda k hitrejšemu dojemanju učenca. Vprašanja in odgovori naj bodo 

čim krajši, saj s tem zmanjšamo vpliv branja in pridobimo na času. Če se ţelimo izogniti 

nevšečnostim pri vrednotenju nalog izbirnega tipa, je priporočljivo, da ima naloga le en sam 

pravilen (ali najboljši) odgovor. V nasprotnem primeru, če je moţnih več odgovorov, je 

potrebno dobro sestaviti ocenjevalni list, ki upošteva vse moţne kombinacije odgovorov. 

Moţni napačni odgovori morajo biti sestavljeni tako, da so do vsaj neke mere privlačni za 

učence, ne smejo pa jih očitno ali namerno zavajati. Dobro je, da učitelj formulira napačne 

odgovore, pri čemer upošteva tipične napake, ki jih učenci kaţejo pri obvladovanju snovi.  
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Naslednja smernica pri sestavljanju nalog izbirnega tipa je tudi ta, da so vsi odgovori 

pribliţno enake dolţine. Hitro je moţno razbrati pravilen odgovor, če je le-ta podrobno opisan 

in razdelan v primerjavi z drugimi. Velja pa se drţati pravila, da so odgovori čim bolj kratki in 

preprosti. Vsi moţni odgovori morajo biti povezani s problemom, saj se v nasprotnem zopet 

hitro odkrije, kateri odgovor je pravilen in kateri napačen. Vse moţne številčne odgovore je 

potrebno razvrstiti po vrstnem redu. 

Primer naloge izbirnega tipa (Beznec idr., 2002): 

Koliko mlajev največ je lahko v enem letu? 

A 1 

B 6  

C 12 

D 13 

 

NALOGE ALTERNATIVNEGA TIPA 

To so naloge, ki so najpogosteje sestavljene iz vprašanja in dveh odgovorov – da ali ne, 

resnica ali neresnica, drţi ali ne drţi… Učenec izbere tistega, ki je po njegovemu mnenju 

pravilen. Prednost takih nalog je hitrost sestavljanja, reševanja in ocenjevanja. S takim tipom 

v večini primerov preverimo spominsko znanje učenca, s čimer ne zajamemo bistvenih ali 

tipičnih primerov, ki jih mora učenec obvladati v šoli in v raznih praktičnih situacijah. Poleg 

tega je to zopet primer naloge, ki učenca napeljuje k ugibanju, pri čemer je verjetnost 

pravilnega odgovora še večja (teoretično 50 %). Zaradi vseh teh pomanjkljivosti učiteljem 

odsvetujemo uporabo tega tipa nalog oziroma ga lahko uporabijo v primerih, ko sta moţna le 

dva odgovora (Zorman, 1974). 

Primer naloge alternativnega tipa (Zorman, 1974): 

Če je trditev pravilna obkroţi DA, če je napačna, obkroţi NE. 

1. Merska enota za jakost električnega toka je amper.   DA NE 

2. Severni magnetni pol je v bliţini juţnega pola Zemlje.   DA NE 

3. Toploto merimo s termometri.     DA NE 

 

TIP POVEZOVANJA IN UREJANJA 

Pri nalogi tipa povezovanja in urejanja je potrebno podatke v dveh stolpcih ustrezno povezati 

v pravilni vrstni red. Največja prednost je v strnjeni obliki, ki omogoča preverjanje večje 

količine snovi v razmeroma kratkem času. Mnogi avtorji svetujejo izbiro tega tipa v primeru 

vprašanj, ki se začnejo s »kje«, »kdo«, »kaj«. Na primer povezovanje dogodkov in 

zgodovinskih letnic, pojmov in definicij, pravil in primerov… Naloge povezovanja in urejanja 

je moţno sestaviti zelo hitro, brez večjih teţav in tudi njihovo ocenjevanje je objektivno in 

razmeroma hitro. Glavna pomanjkljivost tega tipa je, da lahko na ta način preverimo le 

spominsko znanje, nikakor pa ne problemskega znanja, ki potrebuje malo več razumevanja in 
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dojemanja snovi. Smernice pri sestavljanju nalog povezovanja in urejanja so, da morajo 

naloge obsegati čim bolj homogeno gradivo, število postavk v desnem stolpcu mora biti večje 

in smiselno urejeno kot v levem stolpcu, prav tako se je priporočljivo drţati pravila, da naj bo 

v vsakem stolpcu najmanj pet, toda ne več kot deset do dvanajst postavk.  

Primer naloge tipa povezovanja in urejanja (Zorman, 1974): 

_____ 1. volt    A. jakost električnega toka 

_____ 2. amper   B. električna napetost 

_____ 3. vat    C. jakost magnetnega polja 

_____ 4. ohm    D. električni upor 

     E. električno delo 

Mnogi avtorji tip naloge povezujejo z učnimi cilji, ki jih hočemo z nalogo preveriti. Zavedati 

se moramo, da z določenimi tipi določenih znanj ni mogoče preveriti. Naloge odprtega tipa so 

bolj primerne za ugotavljanje dejstev in podatkov, rezultate miselnih procesov lahko 

ugotavljamo s kvalitetno sestavljenimi nalogami izbirnega tipa, z nalogami alternativnega tipa 

zajamemo manj zahtevne cilje, podobno je pri nalogah povezovanja in urejanja, s pomočjo 

katerih preverjamo spominsko znanje. Tabela 1 prikazuje, katere cilje in znanja preverja 

določen tip naloge, pri čemer so cilji razvrščeni glede na Bloomovo taksonomijo kognitivnih 

ciljev vzgoje in izobraţevanja: znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in evalvacija 

(Skribe Dimec, 2007). 

Tabela 1: Cilji in miselni procesi pri določenem tipu naloge (Skribe Dimec, 2007). 

tip nalog cilji (po Bloomu) miselni procesi 

naloge dopolnjevanja znanje, razumevanje, uporaba 
prepoznavanje, priklic, 

ustvarjalna obnova 

naloge kratkih odgovorov znanje, razumevanje , uporaba 
prepoznavanje, priklic, 

ustvarjalna obnova 

naloge alternativnega tipa znanje, razumevanje prepoznavanje, priklic 

naloge urejanja in 

povezovanja 
znanje, razumevanje, uporaba 

prepoznavanje, priklic, 

ustvarjalna obnova 

naloge večstranske zbire 
znanje, razumevanje, uporaba, 

analiza, sinteza,  vrednotenje 

prepoznavanje, priklic, 

ustvarjalna obnova, povezava 

vzrokov in posledic, 

interpretacija 
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2.2 PODOBNE RAZISKAVE 

Primerjava različnih tipov nalog, predvsem zaprtih in odprtih tipov, se v literaturah in 

raziskavah pogosto pojavlja. Cilj vsake je poiskati povezave, podobnosti in pomanjkljivosti 

različno zastavljenih nalog. V nadaljevanju si oglejmo dve raziskavi, ki iščeta povezavo med 

zaprtim in odprtim tipom nalog. 

V prvem članku z naslovom Comparing Comprehension Measured by Multiple-Choice and 

Open-Ended Questions (Ozuru, Y., Briner, B., Kurby A., C in McNamara S., D., 2013) so se 

raziskave lotili tako, da so udeleţenci raziskave odgovarjali na vsebinsko enaka vprašanja, ki 

so bila napisana kot naloge zaprtega in odprtega tipa. Enainštirideset študentov ameriške 

univerze je prebralo isto besedilo, stavek po stavek, pri čemer je bil določen stavek označen in 

je naloga zahtevala, da vsi udeleţenci obrazloţijo ravno ta stavek. Pri tem je bilo vprašanje 

najprej zastavljeno kot odprti tip, nato pa je sledilo enako vprašanje v obliki zaprtega tipa. 

Sledila sta še dva sklopa zaprtih in vsebinsko enakih odprtih tipov vprašanj, ki so se 

navezovala na predhodno znanje študentov glede prebranega besedila. Če povzamemo, so 

študentje odgovarjali zaporedoma na vsebinsko ista vprašanja, le da so bila enkrat zapisana 

kot odprti tip, drugič kot zaprti tip. Raziskovalci so s tem ţeleli ugotoviti, ali različni tipi 

vprašanj merijo različne načine razumevanja samega besedila. Postavljene so bile tri hipoteze: 

(a) samorazumevanje besedila bo bolj opazno pri odprtem tipu vprašanj kot pri zaprtem, 

(b) predhodno znanje na določenih področjih bo bolj opazno na zaprtem tipu kot odprtem in 

(c) zelo majhna povezava bo med uspešnostjo odgovorov pri odprtem in zaprtem tipu 

vprašanj. Raziskovalci z raziskavo potrdijo vse tri hipoteze. Torej iz raziskave lahko 

zaključimo, da so rezultati, pridobljeni z odprtim tipom vprašanj, povezani s 

samorazumevanjem besedila, medtem ko so rezultati pri zaprtem tipu vprašanj povezani s 

predhodnim znanjem glede besedila. Rezultati namigujejo na to, da zaprti in odprti tipi 

vprašanj merijo različne vidike procesa razumevanja.  

V drugem članku z naslovom Comparison of performance on multiple-choice question and 

open-ended questions in an introductory astronomy laboratory (Wooten M., M., Cool M., A, 

Prather E. in E., Tanner D., K., 2014) prav tako primerjajo zaprti in odprti tip vprašanj. Znano 

je, da z zaprtim tipom nalog ne vidimo dejanskega znanja učenca, to se bolj pokaţe pri 

odprtem tipu nalog. Način, kako dobiti boljši vpogled v razumevanje, je, da učenci izbiro pri 

zaprtem tipu vprašanj razloţijo preko odprtega tipa vprašanj. Štiriintrideset študentov, ki so 

sodelovali pri raziskavi, je odgovarjalo na vprašanja zaprtega in odprtega tipa iz vsebin 

astronomije. Dva profesorja astronomije sta določila minimalne standarde, ki jih morajo 

študentje dosegati pri odgovarjanju na odprti tip vprašanj. Ko doseţejo minimalne standarde, 

so njihovi rezultati uvrščeni v obdelavo in analizo podatkov. Poleg tega so se podatki zbirali 

trikrat: pred laboratorijskim delom, takoj po laboratorijskem delu in na koncu semestra. Kljub 

temu da se avtorji članka strinjajo, da je bilo v raziskavo vključeno premalo študentov, 

rezultati kaţejo na to, da je veliko učencev izbralo pravilen odgovor pri zaprtem tipu vprašanj, 

vendar je premalo učencev zadovoljivo obrazloţilo svojo izbiro tako pred in po 

laboratorijskem delu kot tudi na koncu semestra. 

Iz zgornjih predstavljenih raziskav lahko razberemo, da veliko avtorjev išče vpliv tipa nalog 

na uspešnost nalog. Predvsem sta v ospredju zaprti in odprti tip, ki sta v praksi največkrat 

uporabljena. Skupno vsem je, da v raziskavo hkrati vključijo oba tipa – v prvem primeru tako, 

da vsebinsko enako vprašanje podajo v obeh tipih, v drugem primeru pa preko odgovorov na 

odprti tip poskušajo razumeti razmišljanje učencev pri zaprtem tipu. Dejstvo je, da z zaprtim 

tipom preverjamo le določen tip znanja, kar prva raziskava tudi potrdi, s tem pa še ne vidimo 

globokega razumevanja. To poskušamo ugotoviti z odprtim tipom, na način kot se je tega 
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lotila druga raziskava, ali pa na način kot je bil opisan v tem magistrskem delu.Vsekakor 

moramo vedeti, da ne moremo samo iz zaprtega tipa sklepati o znanju posameznega učenca, 

vendar moramo to znanje odkriti tudi preko odprtega tipa vprašanja, kjer preko učenčeve 

razlage vidimo njegov potek razmišljanja.  

2.3 DELO, ENERGIJA IN TOPLOTA 

Učenci se v raziskavi srečajo s preizkusom, ki temelji na fizikalnih vsebinah: delo, energija in 

toplota. Za laţje branje in razumevanje rezultatov preizkusa si oglejmo omenjene vsebine. Za 

pojasnitev pojmov v tem odseku uporabljamo učbenik fizike za 9. razred osnovne šole Moja 

prva fizika 2 (Beznec idr., 2002). 

DELO 

O delu govorimo takrat, ko na opazovano telo deluje sila in ga premika. Opravljeno delo je 

odvisno od sile, ki deluje v smeri gibanja, in od poti. 

𝐴 = 𝐹 ∙ 𝑠 

Enota za delo je newtonmeter (Nm) ali joule (J). 

Za opravljanje dela je potrebna energija. Telesu se zaradi prejetega ali oddanega dela 

spremeni hitrost, lega, oblika, temperatura ali agregatno znanje. Poznamo kinetično, 

potencialno, proţnostno in notranjo energijo. 

KINETIČNA ENERGIJA 

Vsako gibajoče se telo ima kinetično energijo 𝑊𝑘 . Ta je odvisna od hitrosti in mase telesa. 

𝑊𝑘 =  
𝑚𝑣2

2
 

Enota za kinetično energijo je J. 

Izrek o kinetični energiji: Delo vseh sil je enako razliki končne in začetne kinetične energije.  

𝐴 =  ∆𝑊𝑘 = 𝑊𝑘2 −  𝑊𝑘1 

POTENCIALNA ENERGIJA 

Potencialna energija 𝑊𝑝  je energija, ki jo ima telo zaradi svoje lege. 

∆𝑊𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

Enota za potencialno energijo je J. 

Izrek o kinetični in potencialni energiji: Telesu se spremenita kinetična in potencialna energija 

za toliko, kolikor dela izmenja z okolico. 

𝐴 =  ∆𝑊𝑘 +  ∆𝑊𝑝  

 

 



Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta 

 Jurić, Dragana: Vpliv tipa nalog na 

uspešnost reševanja fizikalnih nalog 

 

8  

 

PROŢNOSTNA ENERGIJA 

Pri raztezanju, stiskanju, upogibanju ali zvijanju se proţnemu telesu poveča proţnostna 

energija 𝑊𝑝𝑟 . 

ZAKON O OHRANITVI ENERGIJE 

Pri pretvarjanju energije telesa iz ene oblike v drugo se ohranja vsota kinetične, potencialne, 

proţnostne in notranje energije. Skupna energija telesa se ne spremeni. 

𝑊 =  𝑊𝑘 + 𝑊𝑝 +𝑊𝑝𝑟  

TEMPERATURA 

Temperatura je osnovna fizikalna količina, ki se izraţa s toplotnim stanjem telesa. Znak za 

temperaturo je T, osnovna enota pa je kelvin (K), uporablja pa se tudi enota stopinj Celzija 

(°C).  

Najniţja temperatura, do katere lahko neko snov ohladimo, je −273,16 °C. To je absolutna 

ničla, 0 K.  

TEMPERATURNO RAZTEZANJE 

Različne snovi se različno raztezajo. Njihovo raztezanje je posledica gibanja molekul. Najbolj 

se raztezajo plini, manj kapljevine, najmanj trdnine. 

NOTRANJA ENERGIJA 

Sprememba temperature teles je znamenje, da se je spremenila energija. To je notranja 

energija, ki se telesom spremeni običajno zaradi prejemanja ali oddajanja toplote. 

∆𝑊𝑛 = 𝑄 

TOPLOTA 

Telo z višjo temperaturo oddaja toploto telesu z niţjo temperaturo. Oznaka za toploto je 𝑄, 

enota  J. Izračunamo jo s pomočjo naslednje enačbe, pri čemer je 𝑐  specifična toplota, tj. 

toplota, ki segreje 1 kg snovi za 1 K. 

𝑄 = 𝑚 𝑐 ∆𝑇 

ENERGIJSKI ZAKON 

Telesu se energija spremeni za toliko, kolikor dela in toplote izmenja z okolico. 

𝐴 + 𝑄 =  ∆𝑊 
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Kot ţe omenjeno se vsebina nalog na preizkusu navezuje na fizikalne teme o delu, energiji in 

toploti, s katerimi se preverjajo naslednji učni cilji iz učnega načrta za fiziko 

(Verovnik idr., 2011): 

- uporabijo enačbo za računanje dela, 

- med silami, ki delujejo na gibajoče se telo, prepoznajo sile oziroma komponente sil, ki 

opravljajo delo, 

- vedo, da je kinetična energija povezana z gibanjem in da je sprememba kinetične 

energije povezana s spremembo hitrosti, 

- razloţijo, da je sprememba potencialne energije povezana s spremembo lege telesa v 

navpični smeri,  

- uporabijo enačbo za računanje spremembe potencialne  energije, 

- razumejo in uporabijo izrek o kinetični in potencialni energiji, 

- uporabijo znanje, da si z uporabo orodij dela ne zmanjšamo, ampak si ga samo 

olajšamo,  

- razloţijo uporabo preprostega orodja z izrekom o kinetični in potencialni energiji, 

- usvojijo, da imajo napeta proţna telesa zaradi spremenjene oblike proţnostno energijo, 

- opredelijo temperaturo kot količino, ki jo pokaţe termometer,  

- spoznajo Celzijevo in Kelvinovo temperaturno lestvico in znajo pretvarjati zapise. 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Priporočilo v različnih virih je, da v preizkus vključimo čim več različnih tipov nalog, saj s 

tem postane bolj dinamičen in raznolik, poleg tega lahko s pomočjo različnih tipov nalog 

primerjamo različne vrste znanj. Kljub temu se pojavlja vprašanje, kako je uspešnost 

reševanja odvisna od tipa naloge. Ali so naloge zaprtega tipa uspešnejše reševane od nalog 

odprtega tipa? So učencem bliţje vodene ali strukturirane naloge?  

3.2 CILJI 

Namen magistrskega dela je raziskati vpliv tipa naloge na uspešnost reševanja. Torej, ali 

učenci uspešnejše rešujejo en tip naloge v primerjavi z drugim. Glavnina raziskave se 

navezuje na učence osnovnih šol, dodatno raziščemo, kako je z uspešnostjo reševanja glede na 

tip nalog pri študentih. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V nalogi si zastavimo naslednja raziskovalna vprašanja (RV) in hipoteze (H). 

RV1: Ali učenci (študentje) uspešnejše rešujejo naloge izbirnega tipa ali naloge tipa kratkih 

odgovorov?  

RV2: V kolikšni meri lahko uspešnost reševanja nalog izbirnega tipa pripišemo znanju 

oziroma ali lahko zaznamo, kdaj so učenci naloge reševali z ugibanjem?  

RV3: Ali učenci (študentje) uspešnejše rešujejo naloge, ki so vodene z dodatnimi 

podvprašanji ali enake naloge brez podvprašanj?  
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RV4: Ali obstajajo razlike med uspešnostjo reševanja in tipom nalog med osnovnošolci in 

študenti? 

H1: Učenci (študentje) uspešnejše rešujejo naloge izbirnega tipa kot naloge tipa kratkih 

odgovorov. 

H2: Učenci (študentje) uspešnejše rešujejo naloge, ki so vodene z dodatnimi podvprašanji kot 

enake naloge brez podvprašanj. 

H3: Obstajajo razlike med uspešnostjo reševanja in tipom nalog med osnovnošolci in študenti. 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabljena je bila kvantitativna raziskovalna paradigma. 

Merilni instrument, ki smo ga uporabili v nalogi, je preizkus, ki je sestavljen v štirih različicah 

(glej prilogo) tako, da so nekatere naloge popolnoma enake, druge pa se razlikujejo glede na 

tip naloge. Posamezna naloga je na prvi različici preizkusa izbirnega tipa, medtem ko je 

vsebinsko enaka naloga na drugi različici preizkusa tipa kratkega odgovora. Podobno je ena 

naloga vodena, medtem ko je na drugi različici preizkusa vsebinsko enaka naloga 

strukturirana. Iste naloge, ki jih lahko zasledimo v vseh različicah preizkusa, delujejo kot 

»kontrola« – omogočajo primerjavo uspešnosti med dvema skupinama učencev, ki sta pisali 

različni verziji preizkusa. Na podlagi uspešnosti reševanja kontrolnih nalog lahko učence 

razvrstimo v skupine, ki jim lahko glede na doseţeno število točk pripišemo določeno raven 

znanja. Razlike v uspešnosti učencev obeh skupin pri vsebinsko enakih nalogah, a različnega 

tipa, ki statistično odstopajo od uspešnosti pri kontrolnih nalogah, nam pokaţejo, kako tip 

naloge vpliva na uspešnost reševanja. 

Za obdelavo doseţkov pri preizkusu uporabimo program Excel, v katerem s pomočjo 

različnih funkcij predstavimo končne rezultate.  

Za statistično analizo uporabimo Studentov t-test, saj gre za primerjavo dveh neodvisnih 

vzorcev, pri katerih varianca ni znana. Testiranje hipotez poteka po naslednjem postopku 

(Uvod v testiranje hipotez, 2015):  

1. Postavimo ničelno hipotezo, ki vedno predvideva enakost (npr. enakost povprečij dveh 

vzorcev), ki je lahko pravilna ali nepravilna. V poteku testiranja hipotez preverjamo, ali jo 

lahko ovrţemo.  

2. Postavimo alternativno hipotezo, ki je ničelni komplementarna.  

3. Izberemo stopnjo tveganja.  

4. Iz podatkov vzorca izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike. Tukaj je 

statistika odvisna od tipa spremenljivk. Pri nadaljnjem raziskovanju bomo uporabili t-test. Iz 

podatkov o povprečju, standardnem odklonu in številu prostorskih stopenj po naslednji enačbi 

izračunamo skupno varianco 𝑠𝑝  :  

𝑠𝑝 =   
(𝑛1  – 1) ∙ 𝑠1

2  +(𝑛2  – 1) ∙ 𝑠2
2  

𝑛1+ 𝑛2− 2
. 
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Nato izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike 𝑡:  

𝑡 =  
𝑥1   −  𝑥2   

𝑠𝑝  ∙   
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

5. V tabelah poiščemo tabelarično vrednost testne statistike (Burt Gerstman, 2007).  

6. Sklep postavimo na osnovi relacije med eksperimentalno in tabelarično vrednostjo:  

a) Če je eksperimentalna vrednost večja od tabelarične, ničelno hipotezo ovrţemo in 

sprejmemo alternativno.  

b) Če je eksperimentalna vrednost manjša od tabelarične, ničelne hipoteze ne moremo ne 

sprejeti ne ovreči. Ničelne hipoteze ne moremo potrditi. 

3.5 VZOREC 

Vzorec predstavljajo učenci šestih različnih osnovnih šol v Sloveniji in študentje 1. letnika 

Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki imajo v svojem predmetniku predmete s fizikalnimi 

vsebinami. Število osnovnošolcev, vključenih v raziskavo, je 195, od tega 97 učencev (50 %) 

in 98 učenk (50 %), porazdeljenih po preizkusih A 51 (26 %), B 52 (27 %), C 52 (23%) in 

D 47 (24 %) učencev in učenk. V raziskavi sodeluje tudi 46 študentov, 37 študentk (80 %) in 

9 študentov (20 %), porazdeljenih po sklopu preizkusov A in B 21 (46 %) študentov in 

študentk ter sklopu preizkusov C in D 25 (54 %) študentov in študentk. 

3.6 MERILNI INSTRUMENT 

Kot je ţe bilo omenjeno se empiričnega dela lotimo s pomočjo preizkusa v štirih različicah, 

poimenovanih A, B, C in D. Vsak preizkus vsebuje kontrolne naloge in naloge, ki se glede na 

različico preizkusa razlikujejo po tipu naloge. Vse štiri različice preizkusa so sestavljene iz 13 

nalog, kjer je skupaj moţno doseči 22 točk. Vseh trinajst nalog je bilo izbranih iz NPZ s 

področja fizike, ki se je izvajal v letih 2007, 2008, 2012 in 2014. 

V tabeli 2 vidimo, kako je 22 točk razporejenih glede na tip naloge. Vse različice preizkusa so 

glede na tip naloge ovrednotene pribliţno enako, razlikujejo se le po številu točk pri 

strukturiranih in vodenih nalogah. Razlog je v tem, da sta taki nalogi le dve, torej ena vsakega 

tipa, pri čemer je ena naloga vredna dve točki, druga pa tri. Ostali tipi nalog, tako 

eksperimentalni kot kontrolni, so po porazdelitvi točk enaki za vse različice, kar nam 

predstavlja dobro izhodišče za primerjavo le-teh. 

Tabela 2: Število možnih točk določenega tipa nalog in njihov delež na posamezni različici 

preizkusa. 

TIP NALOGE 

A B C D 

št. 

točk 
% 

št. 

točk 
% 

št. 

točk 
% 

št. 

točk 
% 

zaprti tip 4 18 4 18 4 18 4 18 

odprti tip 4 18 4 18 4 18 4 18 

strukturiran tip 2 9 3 14 2 9 3 14 

voden tip 3 14 2 9 3 14 2 9 

kontrolna - odprti tip 5 23 5 23 5 23 5 23 

kontrolna - zaprti tip 3 14 3 14 3 14 3 14 

neopredeljena 1 5 1 5 1 5 1 5 
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3.7 REZULTATI PRI OSNOVNOŠOLCIH 

3.7.1 USPEŠNOST PO NALOGAH  

Najprej si oglejmo povprečno uspešnost reševanja po posameznih nalogah. Za vsako nalogo 

izračunamo povprečje doseţenih točk vseh učencev glede na različico preizkusa, ki so ga 

pisali in skupno povprečje po nalogah in verzijah preizkusa (tabela 3). 

Tabela 3: Povprečna uspešnost učencev po nalogah in različicah preizkusa. 

     naloga 
 

 

preizkus 

1 

[%] 

2 

[%] 

3 

[%] 

4 

[%] 

5 

[%] 

6 

[%] 

7 

[%] 

8 

[%] 

9 

[%] 

10 

[%] 

11 

[%] 

12 

[%] 

13 

[%] 

p
o

v
p

reč
je 

A 66 58 61  55 20 71 42 57 46 33 69 24 12 47 

B 56 61 77 38 24 64 51 65 60 38 54 46 21 50 

C 58 57 73 47 26 57 53 69 41 47 49 49 27 50 

D 56 53 72 26 26 76 57 51 50 40 51 43 13 47 
povprečje 59 57 71 41 24 67 51 61 49 40 56 40 18 49 

 

Za laţjo predstavo je prikazan grafični prikaz povprečne uspešnosti učencev po nalogah. Prvi 

graf (slika 1) predstavlja uspešnost pri kontrolnih nalogah pri posamezni različici preizkusa, 

drugi graf (slika 2)  uspešnost pri nalogah, ki so bile izključno zaprtega ali odprtega tipa, tretji 

graf (slika 3) uspešnost pri nalogah vodenega ali strukturiranega tipa. 

 

Slika 1: Uspešnost učencev pri izbranih kontrolnih nalogah. Barva označuje različico 

preizkusa, ki so ga pisali posamezni učenci, od A (najtemnejši odtenek) po vrsti preko B in C 

do D (najsvetlejši odtenek). 
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Slika 2: Uspešnost učencev pri nalogah zaprtega in odprtega tipa. Pri vsaki nalogi so štirje 

stolpci, ki označujejo po vrsti uspešnost učencev, ki so pisali preizkus A, B, C ali D, medtem 

ko svetli in temni odtenek barve označuje, ali je naloga za posamezno skupino zaprtega 

(temnejši stolpci) ali odprtega (svetlejši stolpci) tipa. 

 

Slika 3: Uspešnost učencev pri nalogah vodenega in strukturiranega tipa. Pri vsaki nalogi so 

štirje stolpci, ki označujejo po vrsti uspešnost učencev, ki so pisali preizkus A, B, C ali D, 

medtem ko svetli in temni odtenek barve označuje, ali je naloga za posamezno skupino 

vodenega (temnejši stolpci) ali strukturiranega (svetlejši stolpci) tipa. 

 

Opazimo lahko, da so v povprečju najbolje reševali tretjo nalogo, najslabše pa zadnjo, 

trinajsto nalogo. Povprečna uspešnost po testih je med seboj primerljiva, giblje se okoli 50 %.  

Oglejmo si rezultate po posameznih nalogah. Naloge 1, 3, 5 in 10 so v celoti kontrolne. Kot 

lahko opazimo (slika 1), se uspešnosti med učenci, ki so pisali različne verzije preizkusov teh 

nalog, ne razlikujejo prav veliko (± 10 %).  Večja odstopanja zasledimo pri 7., 8., 11., 12. in 

13. nalogi, ki so v celoti zaprtega ali odprtega tipa, odvisno od različice preizkusa (slika 2). 

Pri omenjenih nalogah lahko pri sklopih preizkusov A in B ter C in D opazimo večje razlike v 

uspešnosti pri skoraj vseh nalogah, medtem ko je pri kontrolnih nalogah takih razlik med 

sklopi preizkusov nekoliko manj.  
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Velika odstopanja se opazijo pri 4. in 9. nalogi, kjer se je izmenjal voden in strukturiran tip. Iz 

grafa na sliki 3 opazimo, da so temno obarvani stolpci, ki opisujejo naloge vodenega tipa, 

opazno višji od svetlo obarvanih stolpcev, ki opisujejo naloge strukturiranega tipa. Torej so 

učenci uspešnejše reševali naloge vodenega tipa. 

Tako pri kombinaciji zaprtega in odprtega tipa kot pri kombinaciji vodenega in 

strukturiranega tipa opazne razlike, vendar je o zaključkih zgolj na podlagi splošnega doseţka 

zelo tvegano govoriti. V nadaljevanju si zato oglejmo bolj podrobno analizo podatkov glede 

na celotno doseţeno število točk na preizkusu pri nalogah enakega tipa. Osnovna 

predpostavka je vselej, da imajo učenci, ki so bodisi na celotnem preizkusu bodisi pri vseh 

kontrolnih nalogah skupaj doseţejo podobno število točk, enako znanje. 

3.7.2 USPEŠNOST GLEDE NA ŠTEVILO DOSEŢENIH TOČK 

Učenci so na preizkusu lahko dosegli največ 22 točk. Doseţeno število točk se je razlikovala 

od učenca do učenca. Ali je eden izmed razlogov tudi različen tip nalog pa preverimo v 

nadaljevanju. 

Učence bomo razdelili v sedem razredov, in sicer glede na število točk, ki so jih dosegli na 

preizkusu. Tako dobimo razrede z večjim vzorcem. Razredi so sledeči:  

- razred 0-3: učenci, ki so na preizkusu dosegli 0, 1, 2 ali 3 točke, 

- razred 4-6: učenci, ki so na preizkusu dosegli 4, 5 ali 6 točk,  

… 

- razred 16-18: učenci, ki so na preizkusu dosegli 16, 17 ali 18 točk, 

- razred 19-22: učenci, ki so na preizkusu dosegli 19, 20, 21 ali 22 točk. 

ZAPRTI IN ODPRTI TIP NALOG 

Tabela 4 predstavlja število učencev znotraj posameznega razreda in število učencev, ki je 

reševalo nalogo zaprtega oziroma odprtega tipa. 

Tabela 4: Število učencev, ki so reševali določeno nalogo (del naloge) zaprtega (Z) oziroma 

odprtega (O) tipa. 
ra

zred
 

št. u
čen

cev
 

2.a 

(Z) 

2.a 

(O) 

6.b 

(Z) 

6.b 

(O) 

7.a 

(Z) 

7.a 

(O) 

7.b 

(Z) 

7.b 

(O) 

8 

(Z) 

8 

(O) 

11 

(Z) 

11 

(O) 

12 

(Z) 

12 

(O) 

13 

(Z) 

13 

(O) 

0-3 18 10 8 8 10 8 10 8 10 10 8 8 10 10 8 10 8 

4-6 34 17 19 17 18 19 17 19 17 19 17 17 19 19 17 17 19 

7-9 38 16 22 21 17 22 16 22 16 17 21 21 17 17 21 16 22 

10-12 36 18 18 22 14 18 18 18 18 14 22 22 14 14 22 18 18 

13-15 31 18 13 14 17 13 18 13 18 17 14 14 17 17 14 18 13 

16-18 22 13 9 13 9 9 13 9 13 9 13 13 9 9 13 13 9 

19-22 16 5 11 4 12 11 5 11 5 12 4 4 12 12 4 5 11 
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Uspešnost  pri posamezni nalogi (delu naloge) prikazuje tabela 5.  

Tabela 5: Uspešnost reševanja učencev pri posamezni nalogi (del naloge ) zaprtega oziroma 

odprtega tipa. 

ra
zred

 

št. u
čen

cev
 

2.a 
(Z) 

 

[%] 

2.a 
(O) 

 

[%] 

6.b 
(Z) 

 

[%] 

6.b 
(O) 

 

[%] 

7.a 
(Z) 

 

[%] 

7.a 
(O) 

 

[%] 

7.b 
(Z) 

 

[%] 

7.b 
(O) 

 

[%] 

8 
(Z) 

 

[%] 

8 
(O) 

 

[%] 

11 
(Z) 

 

[%] 

11 
(O) 

 

[%] 

12 
(Z) 

 

[%] 

12 
(O) 

 

[%] 

13 
(Z) 

 

[%] 

13 
(O) 

 

[%] 

0-3 18 40 0 63 0 13 10 25 0 10 0 50 20 40 0 10 0 

4-6 34 50 33 81 12 17 38 56 19 50 31 31 39 22 31 13 6 

7-9 38 44 27 86 41 27 50 77 19 65 43 57 12 47 19 6 5 

10-12 36 56 67 82 57 39 22 72 56 79 64 59 57 43 32 6 17 

13-15 31 78 62 100 88 23 50 77 83 71 86 71 82 59 50 28 31 

16-18 22 77 67 100 89 78 69 78 100 100 69 92 56 33 38 38 11 

19-22 16 80 91 100 100 91 100 100 100 100 100 75 100 92 100 60 64 

 

Če pogledamo določeno nalogo oziroma del naloge, lahko v večini primerov vidimo, da so 

naloge zaprtega tipa uspešnejše reševane od nalog odprtega tipa. Predvsem se to opazi v 

razredih, kjer so učenci dosegli srednje število vseh moţnih točk (med 7 in 15 točk). V teh 

razredih je bil tudi vzorec največji. Učenci z najmanjšim številom točk so izkazali na 

preizkusu najmanj znanja, zato so rezultati temu primerni. Velikokrat se pojavi 0 %, kar 

pomeni, da so vsi neuspešno rešili nalogo in je zato teţko sklepati o vplivu tipa naloge, saj ni 

razvidno, ali je vzrok tip nalog ali zgolj neznanje. Učenci, ki so dosegli najvišja števila 

moţnih točk, so na preizkusu pokazali največ znanja neodvisno od tipa nalog, saj nalogo 

dobro razumejo in imajo veliko znanja. Pri ostalih razredih rezultati nakazujejo, da so bili 

učenci uspešnejši pri reševanju nalog zaprtega tipa, saj je uspešnost le-tega v večini primerov 

višja od uspešnosti pri nalogah odprtega tipa. Rezultate predstavimo grafično z Gaussovimi 

krivuljami, da so razlike bolj opazne (slika 4). 

Prikazane Gaussove krivulje narišemo s pomočjo podatkov o povprečjih in standardnih 

odklonih za vsak razred glede na tip naloge (tabela 6). 

Tabela 6: Povprečna uspešnost učencev in standardni odklon za posamezni razred in tip 

naloge. 

razred 
zaprti tip odprti tip 

𝒙𝟏    𝝈𝟏 𝒙𝟐    𝝈𝟐 

0-3 1,22 0,88 0,17 0,38 

4-6 1,59 0,78 1,03 0,76 

7-9 2,11 0,86 1,05 0,90 

10-12 2,19 0,86 1,83 1,06 

13-15 2,52 0,85 2,71 0,78 

16-18 3,00 0,76 2,55 1,06 

19-22 3,63 0,50 3,69 0,48 
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a) b) 

  

c) d) 

  

e) f) 

 

g) 

Slika 4: Porazdelitev učencev po uspešnosti reševanja nalog zaprtega (polna temna črta) in 

odprtega (svetla črtkana črta) tipa nalog po vrsti za razrede z uspešnostjo na celotnem 

preizkusu 0-3 (a), 4-6  (b),7-9  (c), 10-12 (d), 13-15 (e), 16-18 (f) in 19-22 (g). Na osi x je 

doseženo število točk pri posameznem tipu nalog, na osi y je normirano število učencev z 

določenim številom točk.  
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Pri vseh razredih, z izjemo razreda 13-15, je vrh temne krivulje v primerjavi s svetlo črtkano 

krivuljo pomaknjen desno, kar pomeni, da je bilo povprečje doseţenih točk v posameznem 

razredu višje pri zaprtem tipu nalog kot pri odprtem. Na grafu razreda 13-15 opazimo, da so 

učenci tega razreda malo uspešnejše reševali odprti tip nalog v primerjavi z zaprtim. Pri 

zadnjem razredu, kjer so učenci dosegali najvišje število moţnih točk, lahko opazimo, da 

krivulji skoraj sovpadata. Učenci so enako uspešno reševali oba tipa nalog, kar je 

pričakovano. Učenci so naloge razumeli, pokazali dovolj znanja in pravilno rešili tako zaprti 

kot odprti tip nalog.  

Rezultate statistično obdelamo s pomočjo t -testa.  

Postavimo ničelno hipotezo: Osnovnošolci so enako uspešno reševali zaprti in odprti tip 

nalog. 

Postavimo alternativno hipotezo: Osnovnošolci so zaprti tip nalog uspešnejše reševali v 

primerjavi z odprtim tipom nalog. 

Za vsak razred izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike t in jo primerjamo s 

tabelaričnimi vrednostmi. 

Z več kot 95 % zanesljivostjo lahko za prve tri razrede (0-3, 4-6 in 7-9) trdimo, da učenci 

uspešnejše rešujejo zaprti tip nalog v primerjavi z odprtim.  

Za razreda 10-12 in 16-18 je zanesljivost 80 %, kar je za potrditev alternativne hipoteze nizko, 

vendar vidimo, da tudi pri teh razredih rezultati nakazujejo, da je zaprti tip uspešnejše  

reševan od odprtega tipa nalog. 

Za razreda 13-15 in 19-22 so rezultati drugačni. Izkaţe se, da so v omenjenih razredih 

uspešnejše reševali odprti tip nalog, vendar je statistična zanesljivost nizka (manj kot 60 %), 

tako da lahko rečemo le, da razlike niso statistično signifikantne oziroma niso opazne. 

VODEN IN STRUKTURIRAN TIP NALOG 

Podobno številčno in grafično analizo lahko naredimo tudi z nalogama, ki sta bili vodenega  

in strukturiranega tipa Tabela 7 in tabela 8 predstavljata število učencev in njihovo uspešnost 

pri reševanju posameznega dela naloge (oznake 4. a, 4. b, 4. c, 9. a, 9. b predstavljajo dele 

vodene naloge in oznake 4.1, 4.2, 4.3, 9.1, 9.2 dele strukturirane naloge). 

Tabela 7: Število učencev, ki so reševali naloge vodenega (V) oziroma strukturiranega (S) 

tipa. 

razred 
št. 

učencev 

4  

(V) 

4  

(S) 

9  

(V) 

9  

(S) 

0-3 18 10 8 8 10 

4-6 34 16 18 18 16 

7-9 38 16 22 22 16 

10-12 36 18 18 18 18 

13-15 31 18 13 13 18 

16-18 22 13 9 9 13 

19-22 16 5 11 11 5 
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Tabela 8: Uspešnost reševanja učencev pri posameznem delu naloge vodenega oziroma 

strukturiranega tipa. 

razred 
št. 

učencev 

4.a 
 

[%] 

4.1 
 

[%] 

4.b 
 

[%] 

4.2 
 

[%] 

4.c 
 

[%] 

4.3 
 

[%] 

9.a 
 

[%] 

9.1   
 

[%] 

9.b 
 

[%] 

9.2 
 

[%] 

0-3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

4-6 34 25 6 31 6 0 0 11 19 0 19 

7-9 38 44 9 50 9 0 5 64 19 41 13 

10-12 36 83 22 83 33 22 17 72 56 72 50 

13-15 31 83 46 83 54 44 62 85 72 62 61 

16-18 22 100 89 100 100 77 78 89 77 89 77 

19-22 16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Oglejmo si srednjih pet razredov. Uspešnost je v večini primerov višja pri vodenem tipu nalog 

kot pri strukturiranem, kar pomeni, da so učenci uspešnejše reševali naloge, ki so s 

podvprašanji vodile do končnega rezultata. Manjše razlike med uspešnostjo so vidne pri 

nalogah 4. c in 4. 3. Pri najslabšem in najboljšem razredu analiza rezultatov ni potrebna, saj so 

uspešnosti večinoma enake 100 % ali 0 %, torej so učenci snov obvladali ali pa niso bili 

dovolj podkovani ne glede na tip naloge. 

Za grafični prikaz rezultatov, ki jih uprizorimo z Gaussovo krivuljo, potrebujemo podatke o 

povprečnem deleţu uspešnosti in pripadajočem standardnem odklonu (tabela 9). 

Tabela 9: Povprečen delež uspešnosti učencev in standardni odklon za posamezni razred in 

tip naloge. 

razred 
voden tip strukturiran tip 

𝒙𝟏    𝝈𝟏 𝒙𝟐    𝝈𝟐 

0-3 0,03 0,12 0,00 0,00 

4-6 0,12 0,24 0,11 0,30 

7-9 0,43 0,41 0,11 0,29 

10-12 0,68 0,38 0,38 0,47 

13-15 0,72 0,34 0,61 0,46 

16-18 0,91 0,18 0,82 0,37 

19-22 1,00 0,00 1,00 0,00 

 

Tako kot pri grafični analizi nalog zaprtega in odprtega tipa, bomo tudi pri nalogah vodenega 

oziroma strukturiranega tipa analizirali podobno, z eno izjemo. Namreč naloge zaprtega in 

odprtega tipa so ovrednotene enako (naloge vsakega tipa prinesejo največ 4 točke), pri 

vodenih in strukturiranih tipih nalog pa nalogi nimata enakega skupnega števila točk. Pri četrti 

nalogi je moţno doseči tri točke, pri deveti dve. Primerjava zgolj absolutnega števila 

doseţenih točk pri posamezni nalogi ni primerna, ampak je potrebno primerjati deleţ 

uspešnosti glede na maksimalno število točk pri posamezni nalogi. Na grafičnem prikazu 

bodo tako enote na abscisi segale do 1, kar predstavlja 100 % uspešnost pri določeni nalogi, in 

ne do 4 kot grafičnem prikazu zaprtega in odprtega tipa nalog. 
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a) b) 

 

 

 

c) d) 

 

 
 

e) 

 

Slika 5: Porazdelitev učencev po uspešnosti reševanja nalog vodenega (polna temna črta) in 

strukturiranega (svetla črtkana črta) tipa nalog po vrsti za razrede z uspešnostjo na celotnem 

preizkusu 4-6 (a),7-9  (b), 10-12 (c), 13-15 (d), 16-18 (e). Na osi x je dosežen delež točk pri 

posameznem tipu nalog, na osi y je normirano število učencev z določenim številom točk. 
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Grafični prikaz porazdelitve rezultatov za prvi in zadnji razred na sliki 5 ni podan, saj so 

razlike med uspešnostjo učencev tako majhne, da jih grafično teţko prikaţemo. Učenci, so v 

razredu 0-3 pokazali premalo znanja na preizkusu, njihovo povprečje se je gibalo okoli 0 točk 

neodvisno od tipa naloge. Učenci, ki so na preizkusu pokazali največ znanja in dosegali 

maksimalno število točk, so pravilno rešili nalogo ne glede na njen tip. Na sliki 5 so 

predstavljeni grafični prikazi preostalih razredov. Z izjemo grafa a), kjer so razlike manjše, se 

pri ostalih grafih opazi razlika v legi vrhov obeh krivulj in sicer je vrh krivulje, ki opisuje 

voden tip nalog, desno v primerjavi s strukturiranim tipom nalog.   

Rezultate statistično obdelamo s pomočjo t -testa.  

Ničelna hipoteza: Osnovnošolci so enako uspešno reševali voden in strukturiran tip nalog. 

Alternativna hipoteza: Osnovnošolci so voden tip nalog uspešnejše reševali v primerjavi s 

strukturiranim tipom nalog. 

Za vsak razred izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike t in jo primerjamo s 

tabelaričnimi vrednostmi.  

Z več kot 95 % gotovostjo lahko za razreda 7-9 in 10-12 trdimo, da so učenci uspešnejše 

reševali naloge vodenega tipa od nalog strukturiranega tipa. 

Enak sklep bi z zanesljivost 60 % ali manj lahko zaključili za vse ostale razrede, z izjemo 

zadnjega, kar pomeni, da alternativne hipoteze ne moremo sprejeti, saj je zanesljivost nizka, 

vsekakor pa lahko vidimo, da se rezultati pribliţujejo hipotezi, da je voden tip nalog 

uspešnejše reševan od strukturiranega. 

V zadnjem razredu so učenci enako uspešno (100 %) reševali tako naloge vodenega tipa kot 

strukturiranega, tako da statistična obdelava ni moţna.  

Učence lahko poleg končnega rezultata razvrstimo v enake razrede tudi na podlagi števila 

točk doseţenih pri kontrolnih nalogah. Kontrolne naloge so za vse učence popolnoma 

identične, kar pomeni, da bi jih morali vsi razumeti na enak način. Predpostavimo lahko, da 

doseţene točke pri kontrolnih nalogah odraţajo znanje učencev in so tako učenci z enakim 

številom doseţenih točk pri kontrolnih nalogah primerljivega znanja.  
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3.7.3 USPEŠNOST GLEDE NA ŠTEVILO DOSEŢENIH TOČK PRI KONTROLNIH 

NALOGAH 

V vseh štirih različicah preizkusa je bilo pet nalog, ki so bile popolnoma enake za vse učence, 

t.i. kontrolne naloge. S pomočjo teh smo učence razvrstili glede na število doseţenih točk pri 

kontrolnih nalogah (v nadaljevanju kontrolne točke). Dobili smo skupine učencev, ki so pri 

kontrolni nalogi dobili 0 točk, 1 točko, 2 točki, vse do 9 točk (tabela 10). 

Tabela 10: Število učencev, ki so dosegli določeno število kontrolnih točk. 

kontrolna 

točka 

število učencev 

0 6 

1 18 

2 28 

3 29 

4 29 

5 28 

6 16 

7 20 

8 16 

9 5 

skupaj 195 

 

Opazimo, da je največ učencev doseglo 2, 3, 4 oziroma 5 kontrolnih točk, najmanj pa največje 

oziroma najmanjše moţno število kontrolnih točk. Rezultate lahko pribliţno opišemo z 

Gaussovo oziroma normalno porazdelitvijo (slika 6). To je verjetnostna porazdelitev 

statističnih enot v statistični populaciji. Opisuje jo oblika zvona, kar pomeni, da je največ 

primerov okrog aritmetične sredine, bolj ko gremo proč, manj je primerov. In prav to lahko 

zasledimo tudi pri kontrolnih točkah. Največ učencev je dosegalo 3, 4 in 5 točk, 0 in 9 točk pa 

je dosegalo najmanj učencev. Od tu sklepamo, da so kontrolne naloge po teţavnosti normalno 

porazdeljene in je uspešnost učencev pri kontrolnih nalogah relativno dobro merilo za njihovo 

znanje – učenci z večjim številom doseţenih točk pri kontrolnih nalogah kaţejo več znanja od 

učencev z manjšim številom doseţenih točk pri istih nalogah. 

 

Slika 6: Normalna porazdelitev učencev po doseženih kontrolnih točkah. 
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V nadaljevanju si poglejmo, koliko učencev je boljše (Z > O), slabše (Z < O) ali enako 

uspešno (Z = O) reševalo zaprti tip naloge (Z) v primerjavi z odprtim tipom (O). Rezultati so 

prikazani v tabeli 11. V isti tabeli so prikazane tudi primerjave med uspešnostjo pri 

strukturiranih (S) in vodenih (V) nalogah. 

Tabela 11: Primerjava uspešnosti učencev zaprtega (Z) in odprtega (O) ter vodenega (V) in 

strukturiranega (S) tipa nalog. 

kontrolna 

točka 
𝒁 > 𝑶 𝒁 = 𝑶 𝒁 < 𝑶 𝑺 > 𝑽 𝑺 = 𝑽 𝑽 > 𝑶 

0 3 3 0 0 6 0 

1 9 5 4 3 11 4 

2 15 12 1 6 17 5 

3 11 10 8 10 13 6 

4 11 11 7 10 10 9 

5 13 10 5 6 10 12 

6 5 6 5 4 4 8 

7 4 11 5 1 12 7 

8 5 6 5 3 10 3 

9 2 2 1 0 5 0 

 

Kaj opazimo? V šestih razredih (od moţnih devetih) se izkaţe, da so učenci več točk dosegli 

pri zaprtem tipu kot pri odprtem tipu nalog. Izstopajo le učenci, ki so dosegali 6, 7 in 8 

kontrolnih točk, pri tem pa je treba upoštevati, da je pri razredu s 6. in 8. kontrolnimi točkami 

enako število učencev uspešnejše reševalo zaprti kot odprti tip in obratno. Le pri razredu 

sedmih kontrolnih točk je več učencev uspešnejše reševalo odprti tip naloge kot zaprti. 

Učenci, ki so enako uspešno reševali zaprti in odprti tip naloge so prav tako prikazani v tabeli 

11, vendar jih je za končne rezultate teţko upoštevati, saj gre v tem primeru za učence, ki 

nalog sploh niso rešili ali pa so snov tako dobro obvladali, da so dosegali maksimalno število 

točk.  

Pri primerjavi strukturiranih in vodenih nalog je interpretacija bolj zapletena. Od moţnih 

devetih razredov so v treh razredih učenci uspešnejše reševali strukturirane naloge kot 

vodene, v štirih primerih pa so v primerjavi s strukturiranimi uspešnejše reševali vodene 

naloge. Do konkretnih zaključkov na podlagi tega ne moremo priti. Vsekakor je bilo 

strukturiranih in vodenih nalog na celotnem preizkusu premalo, iz samih rezultatov v tabeli 11 

pa ne moremo nedvoumno sklepati ničesar. 

ZAPRTI IN ODPRTI TIP NALOG 

Obdelave podatkov na podlagi kontrolnih točk se bomo lotili še iz enega vidika. Pogledali si 

bomo uspešnost reševanja po posameznih nalogah (delih nalog), ki so si različne glede na tip 

naloge. Primerjali bomo uspešnost naloge, ki je bila v določenem preizkusu zaprtega tipa, v 

drugem odprtega in nalogi, ki sta bili v eni različici preizkusa vodeni, v drugem strukturirani. 

Doseţke razvrstimo po kontrolnih točkah, pri čemer predpostavimo, da primerjamo učence s 

pribliţno enakim znanjem. Za začetek si poglejmo, koliko učencev je reševalo določeno 

nalogo (del naloge), ki je bila na eni različici preizkusa zapisana kot naloga zaprtega tipa, na 

drugi pa kot naloga odprtega tipa (tabela 12). To nam bo v pomoč pri interpretacij rezultatov, 

ki prikazujejo povprečne uspehe po nalogah v tabeli 13.  
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Tabela 12: Število učencev, ki so reševali določeno nalogo (del naloge) zaprtega oziroma 

odprtega tipa razvrščeni po kontrolnih točkah. 

k
o

n
tro

ln
e 

to
čk

e 

št. u
čen

cev
 

2.a 

(Z) 

2.a 

(O) 

6.b 

(Z) 

6.b 

(O) 

7.a 

(Z) 

7.a 

(O) 

7.b 

(Z) 

7.b 

(O) 

8 

(Z) 

8 

(O) 

11 

(Z) 

11 

(O) 

12 

(Z) 

12 

(O) 

13 

(Z) 

13 

(O) 

0 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1 18 12 6 10 8 6 12 6 12 8 10 10 8 8 10 12 6 

2 28 13 15 13 15 15 13 15 13 15 13 13 15 15 13 13 15 

3 29 11 18 16 12 18 11 18 11 13 16 16 13 13 16 11 18 

4 29 15 14 13 16 14 15 14 15 16 13 13 16 16 13 15 14 

5 28 17 11 17 11 11 17 11 17 11 17 17 11 11 17 17 11 

6 16 6 10 6 10 10 6 10 6 10 6 6 10 10 6 6 10 

7 20 10 10 12 8 10 10 10 10 8 12 12 8 8 12 10 10 

8 16 7 9 6 10 9 7 9 7 10 6 6 10 10 6 7 9 

9 5 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 

 

Tabela 13: Uspešnost reševanja učencev posamezne naloge (dela naloge ) zaprtega oziroma 

odprtega tip glede na doseženo število kontrolnih točk. 

k
o
n

tro
ln

e 

to
čk

e 

št. u
čen

cev
 

2.a 
(Z) 

 

[%] 

2.a 
(O) 

 

[%] 

6.b 
(Z) 

 

[%] 

6.b 
(O) 

 

[%] 

7.a 
(Z) 

 

[%] 

7.a 
(O) 

 

[%] 

7.b 
(Z) 

 

[%] 

7.b 
(O) 

 

[%] 

8 
(Z) 

 

[%] 

8 
(O) 

 

[%] 

11 
(Z) 

 

[%] 

11 
(O) 

 

[%] 

12 
(Z) 

 

[%] 

12 
(O) 

 

[%] 

13 
(Z) 

 

[%] 

13 
(O) 

 

[%] 

0 6 33 0 67 0 33 0 0 0 33 33 100 33 33 33 0 0 

1 18 50 17 70 13 0 17 50 17 25 20 40 63 38 10 8 0 

2 28 46 20 85 13 20 62 67 8 60 38 46 20 53 46 15 7 

3 29 36 39 81 50 28 36 56 64 69 44 50 38 23 19 9 0 

4 29 53 57 100 56 21 33 86 33 69 69 54 44 50 31 7 29 

5 28 76 45 88 64 18 47 91 65 55 53 88 55 36 29 12 0 

6 16 67 50 83 60 60 33 70 67 70 83 33 70 50 33 17 40 

7 20 70 80 92 100 80 80 70 100 88 83 58 88 75 50 60 20 

8 16 86 89 100 100 67 57 89 100 100 67 83 60 50 50 57 44 

9 5 100 100 100 100 100 50 100 100 100 50 100 100 100 50 0 67 

 

Če pozorno pogledamo vse številke v tabeli 13 lahko opazimo, da je deleţ uspešnosti v levem 

stolpcu pri enaki nalogi (delu naloge) v večini višji od deleţa v desnem stolpcu. Kaj to 

pomeni? Učenci so zaprti tip naloge (kar prikazuje levi stolpec) večinoma reševali bolje kot 

odprti tip (desni stolpec). Učence smo pri tem razvrstili v razrede glede na število kontrolnih 

točk, vendar se vzorec uspešnejšega reševanja zaprtega tipa naloge ponavlja neodvisno od le-

teh. Pojavijo se tudi izjeme, predvsem pri srednjih razredih kontrolnih točk (3, 4, 5) kot pri 

razredu 13, zadnji nalogi na preizkusu, ki je bila za vse učence zahtevna in je zato najslabše 

reševana naloga ne glede na to, ali je bila zastavljena kot naloga odprtega ali zaprtega tipa. 

Rezultati namigujejo, da učenci uspešnejše rešujejo naloge zaprtega tipa v primerjavi z 

odprtim tipom in vodene naloge v primerjavi s strukturiranimi. Številčne rezultate iz prejšnjih 

poglavij tudi v tem poglavju podkrepimo s statistično analizo.  
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Učence bomo glede na kontrolne točke razdelili v 8 razredov: 

- razred 0-2: učenci, ki so dosegli 0, 1 ali 2 kontrolni točki, 

- razred 1-3: učenci, ki so dosegli 1, 2 ali 3 kontrolne točke, 

… 

- razred 7-9: učenci, ki so dosegli 7, 8 ali 9 kontrolnih točk. 

Razredi se med seboj prekrivajo glede na doseţene kontrolne točke. S tem doseţemo večji 

vzorec v posameznem razredu in lepšo zveznost lastnosti razredov.  

V spodnji tabeli so izračunana povprečja točk in standardni odkloni, ki jih potrebujemo za 

izris Gaussove krivulje (tabela 14). Ţe iz povprečij lahko opazimo, da so le-ta višja pri 

nalogah zaprtega tipa v primerjavi z nalogami odprtega tipa, kar zopet nakazuje na to, da so 

učenci uspešnejše reševali zaprti tip nalog. 

Tabela 14: Povprečna uspešnost učencev in standardni odklon za posamezni razred in tip 

naloge. 

razred 
zaprti tip odprti tip 

𝒙𝟏    𝝈𝟏 𝒙𝟐    𝝈𝟐 

0-2 1,73 0,95 0,88 0,96 

1-3 1,79 0,93 1,09 0,99 

2-4 1,99 0,89 1,38 1,11 

3-5 2,13 0,90 1,64 1,13 

4-6 2,29 0,89 1,88 1,19 

5-7 2,55 0,99 2,27 1,20 

6-8 2,81 0,95 2,69 1,09 

7-9 3,10 0,83 2,95 1,00 

 

Na sliki 7 so grafično predstavljeni rezultati. Ţe pri prvem razredu, kjer so učenci dosegli 

najmanjše število točk, lahko opazimo, da je povprečje točk pri zaprtem tipu višje kot pri 

odprtem tipu. To je iz grafa opazno tako, da je vrh krivulje, ki je narisana s polno črto, desno 

glede na vrh krivulje narisane s črtkano črto. Podobno je tudi pri vseh ostalih razredih. Prav 

tako opazimo, da sta si vrhova pri višjih razredih bliţje, kar pomeni, da je razlika v povprečju 

reševanja določenega tipa nalog vedno manjša. A še vedno ostaja višje povprečje pri nalogah 

zaprtega tipa. 
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a) b) 

 

 

 

 
c) d) 

 

 

 

 
e) f) 

 

 

 

 
g) h) 

 

Slika 7: Porazdelitev učencev po uspešnosti reševanja nalog zaprtega (polna temna črta) in 

odprtega (svetla črtkana črta) tipa nalog po vrsti za razrede z uspešnostjo po kontrolnih 

točkah 0-2  (a), 1-3  (b), 2-4  (c), 3-5 (d), 4-6 (e), 5-7(f), 6-8 (g), 7-9 (h). Na osi x je doseženo 

število točk pri posameznem tipu nalog, na osi y je normirano število učencev z določenim 

številom točk. 
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Rezultate statistično obdelamo s pomočjo t -testa.  

Postavimo ničelno hipotezo: Osnovnošolci so enako uspešno reševali zaprti in odprti tip 

nalog. 

Postavimo alternativno hipotezo: Osnovnošolci so zaprti tip nalog uspešnejše reševali v 

primerjavi z odprtim tipom nalog. 

Za vsak razred izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike t in jo primerjamo s 

tabelaričnimi vrednostmi. 

Za prvih pet razredov lahko s 95 % gotovostjo zavrţemo ničelno in sprejmemo alternativno 

hipotezo, ki pravi, da so učenci uspešnejše reševali naloge zaprtega tipa v primerjavi z 

odprtim. 

Za zadnje tri razrede je zanesljivost rezultatov enaka ali manjša od 80 %, zato ni smiselno 

govoriti o potrditvi ali zavrnitvi ničelne hipoteze. Vendar se rezultati tudi v zadnjih treh 

razredih nagibajo k temu, da je bil zaprti tip nalog uspešnejše reševan kot odprti tip.  

VODEN IN STRUKTURIRAN TIP NALOG 

Prav tako smo uspešnost po kontrolnih točkah primerjali tudi pri vodenih in strukturiranih 

nalogah. Tabela 15 prikazuje število učencev, ki so reševali posamezen del naloge, tabela 16 

pa povprečno uspešnost, ki so jo učenci dosegli pri posameznem delu naloge (oznake 4.a, 4.b, 

4.c, 9.a, 9.b predstavljajo voden tipa naloge, oznake 4.1, 4.2, 4.3, 9.1, 9.2 strukturiran tip 

naloge). Zopet je potrebno opomniti, da sta pri tej primerjavi vključeni le dve nalogi, kar je za 

zanesljivost rezultatov malo. Vendar se kljub temu pokaţe nek vzorec. V tem primeru je deleţ 

v desnem stolpcu, ki prikazuje uspešnost dela vodene naloge, v večini primerov višji od 

deleţa v levem stolpcu, ki prikazujejo uspešnost dela strukturirane naloge.  

Tabela 15: Število učencev, ki so reševali določen del naloge vodenega (V) oziroma 

strukturiranega (S) tipa, razvrščeni po kontrolnih točkah. 

kontrolna 

točka 

št. 

učencev 

4  

(V) 

4  

(S) 

9  

(V) 

9  

(S) 

0 6 3 3 3 3 

1 18 12 6 6 12 

2 28 13 15 15 13 

3 29 11 18 18 11 

4 29 15 14 14 15 

5 28 17 11 11 17 

6 16 6 10 10 6 

7 20 10 10 10 10 

8 16 7 9 9 7 

9 5 2 3 3 2 
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Tabela 16: Uspešnost reševanja učencev posameznega dela nalog vodenega oziroma 

strukturiranega tip glede na doseženo število kontrolnih točk. 

k
o

n
tr

o
ln

a
 

to
čk

a
 

št. 

u
čen

cev
 

4.a 
 

[%] 

4.1 
 

[%] 

4.b 
 

[%] 

4.2 
 

[%] 

4.c 
 

[%] 

4.3 
 

[%] 

9.a 
 

[%] 

9.1 
 

[%] 

9.b 
 

[%] 

9.2 
 

[%] 

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 18 25 17 25 17 0 0 0 17 17 17 

2 28 46 7 54 7 8 7 20 38 13 38 

3 29 55 17 64 11 9 11 67 36 44 36 

4 29 53 14 53 29 13 14 64 53 50 47 

5 28 82 18 82 36 35 18 73 47 64 47 

6 16 67 40 67 50 50 50 80 17 70 33 

7 20 90 70 90 70 70 70 90 60 70 60 

8 16 100 89 100 100 71 78 78 86 89 86 

9 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Podobno grafično analizo kot pri zaprtem in odprtem tipu nalog lahko naredimo tudi za voden 

in strukturiran tip nalog, zopet s to razliko, da namesto absolutnega števila doseţenih točk 

primerjamo deleţ uspešnosti učencev pri posamezni nalogi. Učence razdelimo v enakih osem 

razredov kot pri analizi nalog zaprtega in odprtega tipa. Za določanje Gaussove krivulje 

potrebujemo podatke o povprečju in standardnem odklonu za posamezen razred (tabela 17). Iz 

preučevanja povprečij opazimo, da so pri večini razredov deleţi uspešnosti višji pri vodenem 

tipu kot pri strukturiranem, kar zopet nakazuje na uspešnejše reševanje nalog, ki vsebujejo 

dodatna podvprašanja. 

Tabela 17: Povprečen delež uspešnosti učencev in standardni odklon za posamezni razred in 

tip naloge. 

razred 
voden tip strukturiran tip 

𝒙𝟏    𝝈𝟏 𝒙𝟐    𝝈𝟐 

0-2 0,19 0,32 0,17 0,37 
1-3 0,32 0,40 0,20 0,40 
2-4 0,42 0,42 0,26 0,43 
3-5 0,55 0,41 0,32 0,44 
4-6 0,60 0,41 0,37 0,45 
5-7 0,72 0,38 0,47 0,48 
6-8 0,79 0,34 0,64 0,46 
7-9 0,86 0,29 0,78 0,41 

 

Preučimo grafe na sliki 8. Pri prvem razredu, kjer so učenci dosegli 0, 1 ali 2 kontrolni točki, 

sta si porazdelitvi precej podobni. Učenci, ki so na preizkusu izkazali najmanj znanja, so 

enako (ne)uspešno reševali tako en tip kot drugi. Pri vseh ostalih razredih so razlike bolj 

očitne in nakazujejo, da so učenci uspešnejše reševali voden tip nalog v primerjavi s 

strukturiranim. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

 
 

g) h) 

 

Slika 8: Porazdelitev učencev po uspešnosti reševanja nalog vodenega (polna temna črta) in 

strukturiranega (svetla črtkana črta) tipa nalog po vrsti za razrede z uspešnostjo po 

kontrolnih točkah 0-2 (a), 1-3 (b), 2-4 (c), 3-5 (d), 4-6 (e), 5-7(f), 6-8 (g) in 7-9 (h). Na osi x je 

dosežen delež točk pri posameznem tipu nalog, na osi y je normirano število učencev z 

določenim številom točk. 
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Rezultate statistično obdelamo s pomočjo t -testa.  

Ničelna hipoteza pravi, da so osnovnošolci enako uspešno reševali voden in strukturiran tip 

nalog, medtem ko alternativna hipoteza pravi, da so osnovnošolci voden tip nalog uspešnejše 

reševali v primerjavi s strukturiranim tipom. Po primerjavi eksperimentalnih in tabelaričnih 

vrednosti statistike t dobimo naslednje rezultate.  

Za štiri razrede (od osmih) lahko s 95 % gotovostjo (ali več) trdimo, da so učenci uspešnejše 

reševali naloge vodenega tipa v primerjavi s strukturiranim. Za preostale štiri razrede je ta 

gotovost manjša (90 % ali manj) in je nesmiselno govoriti o potrditvi ali zavrnitvi hipotez, 

lahko pa vsekakor vidimo, da se tudi rezultati teh štirih razredov nagibajo k ugotovitvam 

prejšnjih štirih razredov. 

3.7.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV  

V razdelkih 3.8.1, 3.8.2 in 3.8.3 smo s pomočjo Excela prišli do ugotovitev, ki vodijo k temu, 

da so učenci uspešnejše reševali zaprti tip naloge v primerjavi z odprtim tipom in voden tip 

naloge v primerjavi s strukturiranim. V nadaljevanju se bomo osredotočili na vsako nalogo 

posebej in iz preizkusov razbrali, kje so učenci pokazali znanje in kaj je učencem povzročalo 

teţave (za laţje razumevanje interpretacij glej prilogo). 

1. NALOGA 

Prva naloga je bila kontrolna, torej za vse učence enaka. Uspešnost reševanja te naloge je bila 

v povprečju 59 % (tabela 3). Teţave, ki so se pojavljale pri tej nalogi, so vezane predvsem na 

iskanje sile teţe za dano maso. Veliko teţavo jim je delalo iskanje sile teţe za maso 15 kg. 

Nekateri učenci so kar enačili številko, torej samo kg zamenjali z N. Enačbe za delo in 

potencialno energijo jim niso povzročale teţav, saj so jih tudi tisti oddelki, ki zbirke enačb in 

obrazcev niso imeli pri sebi, večinoma pravilno napisali.  

2. NALOGA 

Druga naloga je bila reševana s 57 % uspešnostjo (tabela 3). Pri prvem delu druge naloge so 

učenci uspešnejše reševali zaprti tip naloge. Večinoma so obkroţili odgovor C, se je pa 

velikokrat med obkroţenimi nalogami znašel tudi odgovor D, ki je bil zavajajoč, saj se je 

enaka številka pojavila v besedilnem delu naloge kot tudi med ponujenimi odgovori.  

Drugi del naloge je bil za vse učence enak. Zaradi pomanjkljivega stavka pri izbiri A in B 

(namesto »po klancu navzdol« je napisano samo »po klancu«), so učenci večinoma pravilno 

sklepali, da je Primoţ med voţnjo poganjal pedala, saj je to osnova kolesarjenja. 

3. NALOGA 

Tudi tretja naloga je bila za vse učence enaka. Uspešnost reševanja pri tej nalogi je bila med 

najvišjimi (71 %), kar je tudi pričakovano, saj gre za standardni tip naloge pri povezavi 

kinetične in potencialne energije. Menim, da ni učitelja, ki ne bi pri pouku fizike z učenci rešil 

takšen primera naloge. 

4. NALOGA 

Pri četrti nalogi primerjamo voden in strukturirani tip naloge. Izkazalo se je, da so učenci 

uspešnejše reševali voden tip nalog tako pri razvrstitvi po točkah (tabela 8) kot pri razvrstitvi 

po kontrolnih točkah (tabela 16). Lahko sklepamo, da je učencem laţje reševati manjše dele 

nalog posebej kot vse skupaj. Pri voden nalogi so podvprašanja, ki iščejo točno določeno 
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količino in je ţe samo znanje enačbe dovolj, da se deli naloge pravilno rešijo. Medtem ko si 

morajo učenci pri strukturiranih nalogah, sami razdeliti nalogo na več manjših delov, zato ni 

nujno, da bo vsak učenec opazil pravilno pot reševanja.  

Kot zanimiv rezultat se izkaţe primerjava uspešnosti zadnjega dela naloge, torej glavnega 

vprašanja same naloge: Kolikšna je kinetična energija opeke na višini 20m nad tlemi? Skozi 

preučevanje rešitev različnih učencev opazimo, da jim je ravno zadnji del naloge predstavljal 

teţavo. Namreč dela a) in b) so izračunali pravilno, pri delu c) pa se jim je zataknilo, saj niso 

vedeli, da lahko do končne rešitve pridejo z razliko prejšnjih dveh rezultatov. Manjkala jim je 

povezava med kinetično in potencialno energijo oziroma uporaba zakona o ohranitvi energije. 

Učenci, ki so nalogo reševali kot strukturirano, so do končne rešitve velikokrat prišli tako, da 

so izračunali potencialno energijo na višini 10 m in z uporabo zakona o ohranitvi energije 

sklepali, da je enaka vrednosti kinetične energije na višini 20 m nad tlemi. 

Na splošno je 4. naloga primer standardne naloge, ki jo učenci rešujejo pri pouku fizike, zato 

bi pričakovali boljše rezultate, vendar je bila uspešnost učencev pri nalogi v povprečju 38 % 

(tabela 3). 

5. NALOGA 

Ta naloga je bila druga najslabše reševana naloga na preizkusu (povprečna uspešnost 24 %). 

Gre za kontrolno nalogo, ki preverja znanje o delu, hkrati pa poveţe tudi znanje o silah (sila 

trenja) in delu (trenja). Učenci so ţe pri delu a) izgubljali točke, saj niso pravilno upoštevali 

sile trenja. Teţave nastopijo tudi pri delu b), saj ne upoštevajo dela trenja, kar pa vpliva tudi 

na reševanje dela c). Gre za nestandardno nalogo iz fizike, ki povezuje dve fizikalni vsebini. 

Na podlagi dosedanjih rezultatov, bi lahko sklepali, da bi bili rezultati še slabši, če bi naloga 

bila strukturirana in ne vodena, vendar tega pri tej nalogi nismo preverjali, saj je bila naloga 

zasnovana kot kontrolna.  

6. NALOGA 

Pri šesti nalogi je bila uspešnost v povprečju 67 %. Prvi del naloge je bil isti za vse učence, 

izmenjevala pa sta se odgovora B in C. Učenci so se morda s tako problematiko srečali tudi v 

vsakdanjem ţivljenju, kar jim je bilo v pomoč, vendar bi jim opis vsakdanje situacije s 

fizikalnimi zakoni lahko predstavljalo teţavo. 

Drugi del naloge je bil ali izbirnega ali odprtega tipa. Učenci so bolje reševali zaprti tip 

naloge, saj jim je računski del pri odprtem tipu naloge delal teţave, kljub temu da pravzaprav 

ni bil nujno potreben. Zopet se je izkazala problematika iskanja sile teţe za dano maso telesa.  

7. NALOGA 

Učenci so sedmo nalogo reševali srednje uspešno (51 %). Učenci so se pri tej nalogi poleg 

znanja o delu in energiji morali spomniti tudi na delovanje škripca. Prvi del naloge je bil za 

učence zahteven, saj naloga zahteva razumevanje delovanja škripca, zato je uspešnost tega 

dela naloge nizka ne glede na tip naloge. Pri drugem delu naloge so razlike večje, saj naloga 

za učence ni bila prezahtevna. Opazi se razlika med uspešnostjo reševanja nalog zaprtega in 

odprtega tipa, pri čemer so naloge zaprtega tipa bile uspešnejše reševane.  

8. NALOGA 

Osma naloga učencem ni povzročala večjih teţav (61 %), saj gre zopet za primer naloge, s 

katero se med poukom fizike učenci večkrat srečajo. Uspešnejše je bila reševana naloga 
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zaprtega tipa, medtem ko so se pri odprtem tipu pojavljali odgovori, kjer so učenci zamešali 

energije. Pojavljali so se tudi odgovori z notranjo energijo, odvisno od posamezne šole, veliko 

učencev pa je omenjalo tudi potencialno energijo. Taka naloga bo za učence najrazumljivejša, 

če jo uporabimo kot nalogo zaprtega tipa. 

9. NALOGA 

Pri deveti nalogi je teţko utemeljiti, kateri tip naloge so učenci uspešnejše reševali. Uspešnost 

se glede na kontrolne točke razlikuje – v nekaterih primerih je višja pri vodenem tipu nalog, v 

nekaterih pri strukturiranem tipu. Iz tabele 3 lahko opazimo, da so učenci 9. nalogo slabše 

reševali pri preizkusu B in D kot pri A in C, kjer je bila naloga zastavljena kot strukturirana. 

Veliko teţav pri vodenem tipu nalog je bilo pri pretvarjanju enot iz ene skale v drugo, kar 

lahko predstavlja vzrok za slabše rezultate. Namreč učenci, ki so reševali nalogo 

strukturiranega tipa, so razumeli, zakaj je pretvarjanje potrebno in je bilo izzvano z ţeljo priti 

do končnega rezultata. Medtem ko so učenci, ki so reševali voden tip naloge, ţe pri prvem 

delu bili »prisiljeni« pretvoriti enote iz ene skale v drugo, brez da bi to za njih predstavljalo 

globlji pomen. Ker v pretvarjanju niso videli smisla, se jim je zataknilo pri drugem delu, ko bi 

morali pretvorbo uporabiti za nadaljnji izračun.  

10. NALOGA 

Kontrolna naloga pod zaporedno številko 10 je bila v povprečju reševana 40 % uspešno. 

Učenci so se tukaj zapletli pri računanju. Gre zgolj za matematično nalogo, kjer je potrebno 

dvakrat uporabiti operacijo mnoţenja. Veliko učencev je samo enkrat mnoţilo, drugi so celo 

seštevali, spet tretji so mnoţili narobe, saj niso uporabljali računala. 

11. NALOGA 

Učenci so dosegli pri 11. nalogi v povprečju 56 % uspešnost. Podobno uspešnost so dosegali 

pri obeh tipih nalog, saj je bil račun potreben tako pri odprtem kot pri zaprtem tipu naloge. 

Podano so imeli tudi absolutno ničlo, tako je bila praktično naloga zgolj računska, potrebna je 

bila le interpretacija, zakaj ni moţno izmeriti temperature, pri čemer so malenkost teţjo 

nalogo imeli učenci pri odprtem tipu naloge, saj niso bili omejeni na izbiro trdno ali tekoče, 

kot je bilo to ţe ponujeno v odgovorih pri zaprtem tipu naloge. 

12. NALOGA 

Predzadnja naloga je bila slabše reševana (40 %). Oba tipa naloge (odprti in zaprti) sta si bila 

enakovredna, saj je v obeh primerih odgovor bil jasen, nekje se je temperatura povečala, nekje 

zmanjšala, potrebno je bilo le ugotoviti, kaj se je zgodilo pri kateri sliki. Potek razmišljanja 

učencev bi bil bolj prepoznaven, če bi v navodilih pisalo, da odgovor razloţijo. Tako pa je 

lahko šlo za znanje, ugibanje ali celo prepisovanje.  

13. NALOGA 

Najslabše reševana naloga je bila zadnja, 13. naloga. Ţe pred samo izvedbo empiričnega dela 

je bilo omenjeno, da je bila ta naloga tudi pri izvedbi NPZ leta 2007 zelo slabo reševana. Cilj 

odprtega tipa naloge je bilo poleg primerjanja uspešnosti reševanja tudi, da skozi potek 

reševanja učencev odkrijemo, kje nastopi teţava, ki učence pripelje do napačnega rezultata. 

Izkazalo se je, da so učenci slabega znanja pri računskih operacijah. Nekateri so začetne 

temperature sešteli, medtem ko so jih drugi odšteli.  
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Nekateri so odšteli in nato delili z dve, tako da se je posebej pri odprtem tipu pojavil tudi nov 

moţen odgovor 32 °C =  
80 °C −16 °C 

2
 . Največkrat pse je kot pravilen odgovor pojavil odgovor  

B: 64 °C, do katerega so učenci prišli zgolj z odštevanjem.  

3.7.5 SKLEP 

Rezultati vseh treh načinov obdelave podatkov nakazujejo, da učenci uspešnejše rešujejo 

naloge zaprtega tipa kot naloge odprtega tipa (RV1, H1). V kolikšni meri so taki rezultati 

posledica ugibanja pri nalogah zaprtega tipa na podlagi odgovorov na preizkusu ne moremo 

vedeti, vendar bi bilo priporočljivo dodatno raziskati in ugotoviti (RV2). Najverjetneje bi 

morali uporabiti drugačen pristop pri raziskavi, kjer bi na podlagi odgovorov učencev 

razbrali, v kolikšni meri je odgovor posledica ugibanja. Učenci so bili uspešnejši tudi pri 

reševanju vodenih nalog v primerjavi s strukturiranimi, kjer so jim bila v pomoč dodatna 

podvprašanja (RV3, H2). 

3.8 REZULTATI PRI ŠTUDENTIH 

Enak postopek testiranja smo izvedli tudi pri študentih Pedagoške fakultete, ki imajo fiziko v 

svojem predmetniku. Sodelovalo je 46 študentov, od tega je bilo 37 študentk (80 %) in 9 

študentov (20 %). Študentje so bili iz dveh različnih smeri študija, ki imajo v svojem 

predmetniku tudi fiziko. Sklopa preizkusov A in B je reševalo 21 študentov (46 %) iz vezav z 

biologijo, kemijo in gospodinjstvom, sklop preizkusov C in D pa 25 študentov (54 %) iz 

vezav s fiziko. Ţeleli smo raziskati, ali je uspešnost reševanja odvisna od tipa nalog tudi pri 

študentih, ki so se s fizikalnimi temami, med drugimi tudi z delom, energijo in toploto, srečali 

večkrat in je zato njihovo znanje (predvidoma) močnejše. Ogledali si bomo njihovo 

povprečno uspešnost po nalogah, nato pa še uspešnost pri posameznih tipih nalog. 

3.8.1 USPEŠNOST PO NALOGAH  

Tabela 18 predstavlja povprečno uspešnost po nalogah na posameznem preizkusu. 

Tabela 18: Povprečna uspešnost študentov po nalogah in različicah preizkusa. 

      naloga 

 

 

preizkus 

1 

[%] 

2 

[%] 

3 

[%] 

4 

[%] 

5 

[%] 

6 

[%] 

7 

[%] 

8 

[%] 

9 

[%] 

10 

[%] 

11 

[%] 

12 

[%] 

13 

[%] 

p
o

v
p

reč
je 

A 46 50  75 42   11 79  25  25  63  25  58  25  50  44 

B 50  56  78  33  4  50  11  67  67  22  33  67  56  46 

C 100  46  92  89  44  88  75  92  71  42  67  92  92  76 

D 92  65  100  85 59  85  65  69  92  69  92  54  54  76 
povprečje 72  54 86  62 30  75  44  63  74  39  63  59  63  70 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta 

 Jurić, Dragana: Vpliv tipa nalog na 

uspešnost reševanja fizikalnih nalog 

 

33  

 

 

Povprečna uspešnost po nalogah je predstavljena tudi na dveh histogramih na sliki 9. 

 

 

 
              a) 

 

 
              b) 

 

Slika 9: Uspešnost študentov pri nalogah na preizkusu. Graf a) prikazuje uspešnost od 1.  do 

6. naloge, graf b) od 7. do 13. naloge. Pri vsaki nalogi so štirje stolpci, ki označujejo po vrsti 

uspešnost študentov, ki so pisali preizkus A, B, C ali D, medtem ko svetli in temni odtenek 

barve označuje, ali je naloga za posamezno skupino zaprtega/vodenega (temnejši stolpci) ali 

odprtega/strukturiranega (svetlejši stolpci) tipa. Srednji odtenek barve prikazuje uspešnost 

pri kontrolnih nalogah. 
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Glede na povprečno uspešnost je bila študentom najlaţja 3. naloga (86 %), najteţja pa 

5. naloga (30 %). Iz povprečne uspešnosti glede na posamezno različico preizkusa lahko 

opazimo, da so manj znanja pokazali študentje, ki so reševali sklop preizkusov A in B. 

Opazimo razliko povprečne uspešnosti med sklopom preizkusov A in B ter sklopom 

preizkusov C in D, pri čemer je sklop preizkusov C in D uspešnejše reševan kot sklop A in B. 

Razliko lahko v veliki meri pripišemo skupini študentov, saj so preizkusa A in B reševali 

študentje, ki imajo vezavo biologija, kemija in gospodinjstvo, sklop C in D pa so reševali 

študentje, ki imajo vezavo s fiziko. Skupini študentov se razlikujeta v tem, da ima prva 

skupina manj ur fizike kot druga skupina. Opisano je vidno na sliki 9, kjer sta pri vsaki nalogi 

prva dva stolpca niţja v primerjavi z zadnjima dvema. 

Primerjava posameznih parov preizkusov pri prvih sedmih nalogah ne pokaţe bistvenih 

razlik, saj so uspešnosti zelo podobne. Manjše razlike lahko opazimo pri 8., 9., 10., 11., 12. in 

13. nalogi, kjer se uspešnost med študenti, ki so reševali sklopa preizkusa A in B opazno 

razlikuje od uspešnosti študentov, ki so reševali sklopa preizkusa C in D. Primerjava sklopov 

preizkusa A in B pokaţe, da je višja uspešnost pri nalogah, ki so bile zaprtega tipa in naloga 

vodenega tipa. Tudi primerjava sklopov preizkusa C in D pokaţe podobno (z izjemo 10. 

naloge), torej, da so študentje bili uspešnejši pri reševanju zaprtega in vodenega tipa nalog. 

Primerjava povprečne uspešnosti osnovnošolcev in študentov je zbrana v tabeli 19. Razen pri 

treh nalogah (2., 7. in 10. nalogi) je bila povprečna uspešnost študentov višja od povprečne 

uspešnosti osnovnošolcev, kar je bilo tudi pričakovano. Razlike povprečij niso tako velike kot 

bi za različno stopnjo izobrazbe, ki jo imajo osnovnošolci in študentje, pričakovali. Na 

sliki 10 je grafično prikazana uspešnost preučevanih skupin. 

Tabela 19: Primerjava uspešnosti med osnovnošolci in študenti. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

osnovnošolci 59 % 57 % 71 % 41 % 24 % 67 % 51 % 61 % 49 % 40 % 56 % 40 % 18 % 

študentje 72 % 54 % 86 % 62 % 30 % 75 % 44 % 63 % 74 % 39 % 63 % 59 % 63 % 

 

 

Slika 10: Grafični prikaz uspešnosti osnovnošolcev (svetla črta) in študentov (temna črta). 
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Naloge, pri katerih imajo študentje in osnovnošolci zelo podobno uspešnost, so 2., 7. in 10. 

naloga. Druga naloga zahteva razumevanje potencialne energije, sedma razumevanje 

delovanja škripca in deseta razumevanje temperaturnega raztezanja. Pri sedmi nalogi so 

študentje pokazali šibkejše znanja o delovanju škripca kot osnovnošolci, saj so bili od slednjih 

za 7 % manj uspešni. Naloga, ki vključuje znanje o delovanju škripca, ni standardna naloga in 

se v osnovnih šolah ne obravnava velikokrat, zato bi pričakovali drugačne rezultate. 

Študentje, ki imajo predvidoma več znanja o fizikalnih vsebinah, saj se z njo srečujejo več let 

kot učenci v 9. razredu osnovne šole, bi morali delovanje škripca razumeti in pravilno rešiti 

sedmo nalogo, predvsem pa uspešnejše kot osnovnošolci. Pri ostalih dveh nalogah je šlo 

predvsem za napake v računanju, ki so bile enako pogoste pri obeh preučevanih skupinah. 

3.8.2 USPEŠNOST GLEDE NA ŠTEVILO DOSEŢENIH TOČK 

Podobno kot pri osnovnošolcih lahko tudi študente smiselno razporedimo v razrede, kjer je 

kriterij razvrščanja skupno število doseţenih točk na preizkusu. Tako dobimo šest razredov: 

- razred 4-6: študentje, ki so dosegli 4, 5 ali 6 točk na preizkusu, 

- razred 7-9: študentje, ki so dosegli 7, 8 ali 9 točk na preizkusu, 

… 

- razred 16-18: študentje, ki so dosegli 16, 17 ali 18 točk na preizkusu, 

- razred 19-22: študentje, ki so dosegli 19, 20, 21 ali 22 točk na preizkusu. 

Noben študent ni dosegel 0, 1, 2 ali 3 točke, tako da razreda 0-3, kot je bil pri osnovnošolcih, 

v tem primeru ni. 

ZAPRTI IN ODPRTI TIP NALOG 

Število učencev, ki so reševali zaprti ali odprti tip naloge, je prikazan v tabeli 20, doseţki 

posameznega razreda po nalogah pa v tabeli 21. Študentje so v razredih s srednjim številom 

doseţenih točk, torej v razredih 7-9, 13-15 in 16-18, uspešnejše reševali naloge zaprtega tipa v 

primerjavi z nalogami odprtega tipa. Izjema je le 7. naloga, tako del a) kot b), kjer se je 

izkazalo obratno – uspešnost reševanja nalog je bila višja pri reševanju odprtega tipa. Razlike 

v uspešnosti pri posameznem tipu nalog so relativno visoki, tako da rezultati kljub izjemam 

kaţejo na to, da je bil zaprti tip nalog študentom laţje reševati. Izjema je razred 10-12, kjer 

rezultati kaţejo obratno. Skoraj pri vseh nalogah so študentje omenjenega razreda uspešnejše 

reševali naloge odprtega tipa. Vzrok za rezultate teţko določimo, vendar je dobro izpostaviti 

dejstvo, da razred 10-12 vsebuje majhen vzorec študentov (5), prav ta pa pri interpretaciji 

rezultatov igra pomembno vlogo.  

Na podlagi rezultatov v tabeli 21 se opazi, da so učenci pri najslabšem in najboljših dveh 

razredih dosegali enako uspešnost. Vzrok za rezultate je v znanju oziroma neznanju. 

Študentje, ki snov obvladajo, bodo nalogo rešili pravilno ne glede na tip, študentje, katerim 

naloga ni jasna in jo ne razumejo, jo prav ne glede na tip naloge ne bodo pravilno rešili. 
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Tabela 20: Število študentov, ki so reševali določeno nalogo (del naloge) zaprtega oziroma 

odprtega tipa razvrščeni po doseženih točkah na preizkusu. 

ra
zred

 

št. 

štu
d

en
to

v
 

2.a 

(Z) 

2.a 

(O) 

6.b 

(Z) 

6.b 

(O) 

7.a 

(Z) 

7.a 

(O) 

7.b 

(Z) 

7.b 

(O) 

8 

(Z) 

8 

(O) 

11 

(Z) 

11 

(O) 

12 

(Z) 

12 

(O) 

13 

(Z) 

13 

(O) 

4-6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7-9 11 7 4 8 3 4 7 4 7 7 4 8 3 3 8 7 4 

10-12 5 1 4 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1 1 4 

13-15 9 7 2 3 6 2 7 2 7 7 2 3 6 6 3 7 2 

16-18 7 2 5 6 1 5 2 5 2 2 5 6 1 1 6 2 5 

19-22 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Tabela 21: Uspešnost reševanja študentov posamezne naloge (dela naloge) zaprtega oziroma 

odprtega tip glede na doseženo število točk. 

ra
zred

 

št. 

štu
d

en
to

v
 

2.a 
(Z) 

 

[%] 

2.a 
(O) 

 

[%] 

6.b 
(Z) 

 

[%] 

6.b 
(O) 

 

[%] 

7.a 
(Z) 

 

[%] 

7.a 
(O) 

 

[%] 

7.b 
(Z) 

 

[%] 

7.b 
(O) 

 

[%] 

8 
(Z) 

 

[%] 

8 
(O) 

 

[%] 

11 
(Z) 

 

[%] 

11 
(O) 

 

[%] 

12 
(Z) 

 

[%] 

12 
(O) 

 

[%] 

13 
(Z) 

 

[%] 

13 
(O) 

 

[%] 

4-6 4 50 50 100 0 0 0 50 50 0 50 50 0 50 0 0 0 

7-9 11 57 25 88 0 0 14 50 29 14 50 50 100 67 0 43 25 

10-12 5 0 50 0 75 0 0 25 100 100 75 0 0 50 0 100 75 

13-15 9 57 50 100 83 0 29 50 71 71 50 100 50 100 100 86 50 

16-18 7 50 60 83 100 20 50 100 100 100 60 100 0 100 50 100 60 

19-22 10 60 80 100 100 80 80 80 100 100 100 100 100 100 80 100 80 

 

Porazdelitve rezultatov v nadaljevanju pokaţemo z ustreznimi grafi. Gre za normalno 

porazdelitev, tako da vrh Gaussove krivulje prikazuje povprečje (tabela 22), ki so ga študentje 

dosegali pri posameznem razredu. Z izjemo razreda 10-12 (slika 11) se na podlagi lege vrhov 

krivulj jasno razbere, da so naloge zaprtega tipa študentom bliţje. Pri zadnjem razredu se 

krivulji prekrivata, kar je ţe iz prej omenjenih vzrokov o kvalitetnem znanju teh študentov 

pričakovan rezultat. 

Tabela 22: Povprečna uspešnost študentov in standardni odklon za posamezni razred in tip 

naloge. 

razred 
zaprti tip odprti tip 

𝒙𝟏    𝝈𝟏 𝒙𝟐    𝝈𝟐 

4-6 1,50 1,00 0,75 0,50 

7-9 2,09 0,94 0,91 1,14 

10-12 1,00 0,71 2,40 0,89 

13-15 3,11 1,17 2,33 1,12 

16-18 3,29 0,76 2,29 1,11 

19-22 3,60 0,52 3,60 0,52 
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a) b) 

 

 

 

 

c)  d) 

 

 
 

e) f) 

 

Slika 11: Porazdelitev študentov po uspešnosti reševanja nalog zaprtega (polna temna črta) 

in odprtega (svetla črtkana črta) tipa nalog po vrsti za razrede z uspešnostjo na celotnem 

preizkusu 4-6  (a), 7-9  (b), 10-12  (c), 13-15 (d), 16-18 (e), 19-22 (f). Na osi x je doseženo 

število točk pri posameznem tipu nalog, na osi y je normirano število učencev z določenim 

številom točk. 
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Rezultate statistično obdelamo z uporabo t-testa. 

Ničelna in alternativna hipoteza je enaka kot pri osnovnošolcih. Ničelna hipoteza pravi, da so 

študentje enako uspešno reševali zaprti in odprti tip nalog. Alternativna hipoteza pravi, da so 

študentje zaprti tip nalog uspešnejše reševali v primerjavi z odprtim tipom nalog. 

Za vsak razred izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike t in jo primerjamo s 

tabelaričnimi vrednostmi. 

Z več kot 95 % gotovostjo, da so študentje uspešnejše reševali naloge zaprtega tipa, lahko 

trdimo le za razred, kjer so učenci dosegali med 7 in 9 točk. Za ostale razrede, z izjemo 

razreda 10-12, je ta gotovost manjša od 90 %, zato alternativne hipoteze ne moremo potrditi, 

rezultati pa vseeno kaţejo na to, da so bili uspešnejši pri zaprtem tipu nalog.  

Izjema je razred 10-12. Namreč izkaţe se ravno obratno. S 95 % gotovostjo lahko za ta razred 

trdimo, da so študentje uspešnejše reševali odprti tip nalog v primerjavi z zaprtim. Razred 10-

12 zajema le pet študentov, kar je za smiselno statistično obdelavo premalo. Poleg tega je 

porazdelitev med enim in drugim tipom naloge (tabela 20) izrazito asimetična (1:4). 

VODEN IN STRUKTURIRANI TIP NALOG 

Podobno analizo kot pri zaprtem in odprtem tipu nalog lahko naredimo za voden in 

strukturiran tip. Kot ţe omenjeno sta taki nalogi le dve, kar je za dokončne zaključke premalo, 

vendar lahko kljub temu pogledamo, kam se nagibajo rezultati – ali so tudi študentje tako kot 

osnovnošolci uspešnejši pri vodenih nalogah. 

Oglejmo si povprečno uspešnost po posameznih delih nalog (tabela 24), še prej pa so za laţjo 

predstavljivost ponazorjeni podatki o številu študentov, ki so reševali določen del naloge 

(tabela 23). 

Tabela 23: Število študentov, ki so reševali del naloge vodenega (V) oziroma 

strukturiranega (S) tipa razvrščeni po doseženih točkah na celotnem preizkusu. 

razred 
št. 

študentov 

4 

(V) 

4 

(S) 

9 

(V) 

9 

(S) 

4-6 4 2 2 2 2 

7-9 11 7 4 4 7 

11-12 5 1 4 4 1 

13-15 9 7 2 2 7 

16-18 7 2 5 5 2 

19-22 10 5 5 5 5 
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Tabela 24: Uspešnost reševanja študentov dela naloge vodenega oziroma strukturiranega 

tipa glede na doseženo število točk na celotnem preizkusu. 

razred 
št. 

študentov 

4.a 
 

[%] 

4.1 
 

[%] 

4.b 
 

[%] 

4.2 
 

[%] 

4.c 
 

[%] 

4.3 
 

[%] 

9.a 
 

[%] 

9.1 
 

[%] 

9.b 
 

[%] 

9.2 
 

[%] 

4-6 4 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 

7-9 11 71 25 86 0 14 0 75 57 25 57 

11-12 5 100 75 100 100 0 50 75 100 100 0 

13-15 9 57 100 86 50 43 50 100 57 100 43 

16-18 7 100 100 100 80 50 80 100 100 100 100 

19-22 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Za grafični prikaz rezultatov potrebujemo povprečje in standardni odklon, s katerima 

določimo obliko Gaussove krivulje (tabela 25). Iz povprečnih deleţev v tabeli 24 lahko 

razberemo, da so deleţi uspešnosti višji pri nalogah vodenega tipa kot pri nalogah 

strukturiranega tipa. Izjema sta prvi in zadnji razred, kjer so študentje dosegali najmanjše 

oziroma najvišje število točk in tip naloge ni vplival na uspešnost reševanja. 

Tabela 25: Povprečen delež uspešnosti študentov in standardni odklon za posamezni razred in 

tip naloge. 

razred 
voden tip strukturiran tip 

𝒙𝟏    𝝈𝟏 𝒙𝟐    𝝈𝟐 

4-6 0,13 0,25 0,25 0,50 

7-9 0,55 0,30 0,39 0,49 

10-12 0,83 0,24 0,70 0,30 

13-15 0,70 0,35 0,54 0,47 

16-18 0,95 0,13 0,90 0,25 

19-22 1,00 0,00 1,00 0,00 

 

Na sliki 12 so prikazani trije grafi srednjih razredov, kjer je najbolj očitna razlika v 

uspešnosti. Opazimo, da je lega vrha polne sive krivulje desno glede na vrh sive črtkane 

krivulje, kar lahko interpretiramo kot višjo uspešnost študentov pri reševanju vodenega tipa 

nalog v primerjavi s strukturiranim tipom. 

Rezultate statistično obdelamo s pomočjo t -testa. Ničelna hipoteza pravi, do so študentje 

enako uspešno reševali voden in strukturiran tip nalog. Alternativna hipoteza pravi, da 

študentje so voden tip nalog uspešnejše reševali v primerjavi s strukturiranim tipom nalog. Po 

primerjavi eksperimentalnih in tabelaričnih vrednosti statistike t dobimo naslednje rezultate.  

Da so študentje uspešnejše reševali voden tip nalog v primerjavi s strukturiranim lahko za vse 

razrede, z izjemo prvega in zadnjega, trdimo s 60 % gotovostjo (ali manj), kar je za statistično 

potrditev konkretnih zaključkov malo. Pri prvem razredu so študentje uspešnejše reševali 

naloge strukturiranega tipa, vendar je tudi tukaj statistična zanesljivost majhna, v zadnjem 

razredu pa so študentje nalogo pravilno rešili ne glede na tip naloge in dosegli maksimalno 

število točk. Statistična analiza rezultatov uspešnosti na celotnem preizkusu ne privede do 

konkretnih zaključkov zato si v nadaljevanju poglejmo uspešnost študentov glede na število 

doseţenih točk pri kontrolnih nalogah. 
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a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

Slika 12: Porazdelitev študentov po uspešnosti reševanja nalog vodenega(polna temna črta) 

in strukturiranega (svetla črtkana črta) tipa nalog po vrsti za razrede z uspešnostjo na 

celotnem preizkusu 7-9  (a), 10-12 (b) in 13-15 (c). Na osi x je dosežen delež točk pri 

posameznem tipu nalog, na osi y je normirano število učencev z določenim številom točk. 
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3.8.3 USPEŠNOST GLEDE NA ŠTEVILO DOSEŢENIH TOČK PRI KONTROLNIH 

NALOGAH 

Kako uspešni so bili študentje pri reševanje kontrolnih nalog, kaţe tabela 26. Ker je bilo 

število vseh študentov bistveno manjše kot število osnovnošolcev, se število študentov glede 

na doseţeno število kontrolnih točk med seboj bistveno ne razlikuje. Največ študentov je 

dosegalo srednje število kontrolnih točk, od 3 pa do 6, manj pa jih je dosegalo najvišje 

oziroma najniţje število kontrolnih točk. Razlika v znanju, ki jo lahko sklepamo na podlagi 

doseţenih kontrolnih točk, kaţe na večje znanje pri študentih, saj nobeden ni dosegel 0 

kontrolnih točk. 

Tabela 26: Število študentov, ki so dosegli določeno število kontrolnih točk. 

KONTROLNE 
TOČKE 

ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV 

0 0 

1 4 

2 4 

3 7 

4 4 

5 6 

6 7 

7 6 

8 4 

9 4 

skupaj 46 

 

V tem primeru je normalna razporeditev manj očitna, saj gre za manjši vzorec, ki je razpršen 

(slika 13). Še vedno je porazdelitev po točkah razmazana po vseh študentih, kar pomeni, da 

lahko večjemu številu točk pri kontrolnih nalogah pripišemo več znanja, torej je število 

kontrolnih točk dobro merilo za delitev študentov v razrede. 

 

Slika 13: Normalna porazdelitev študentov po doseženih kontrolnih točkah. 
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Če tudi pri študentih tako kot pri osnovnošolcih preverimo, koliko jih je rešilo več nalog 

zaprtega tipa od odprtega (𝑍 >  𝑂), enako (𝑍 =  𝑂) ali manj (𝑍 < 𝑂), lahko opazimo, da je v 

večini primerov več študentov pravilno rešilo naloge zaprtega tipa (tabela 27). Pri nalogah 

vodenega (V) in strukturiranega tipa (S) je zaključke na podlagi tabele 27 teţko postaviti, zato 

bodo v nadaljevanju potrebne dodatne analize rezultatov, s katerimi bomo prišli do ustreznih 

zaključkov. 

Tabela 27: Primerjava uspešnosti študentov zaprtega (Z) in odprtega (O) ter vodenega (V) in 

strukturiranega (S) tipa nalog. 

kontrolna 
točka 

𝒁 > 𝑂 𝒁 = 𝑶 𝒁 < 𝑂 𝑺 > 𝑉 𝑺 = 𝑽 𝑽 > 𝑂 

1 3 1 0 3 0 1 
2 3 1 0 0 2 2 
3 3 3 1 2 3 2 
4 0 2 2 0 1 3 
5 3 1 2 1 2 3 
6 4 3 0 3 1 3 
7 4 2 0 1 5 0 
8 1 3 0 0 3 1 
9 1 2 1 0 4 0 

 

ZAPRTI IN ODPRTI TIP NALOG 

Število študentov, ki je reševalo določeno nalogo (del naloge) zaprtega ali odprtega tipa 

prikazuje tabela 28.  

Tabela 28: Število študentov, ki so reševali določeno nalogo (del naloge) zaprtega oziroma 

odprtega tipa razvrščeni po kontrolnih točkah. 

k
o
n

tro
ln

a
 

to
čk

a
 

št. 

štu
d

en
to

v
 

2.a 

(Z) 

2.a 

(O) 

6.b 

(Z) 

6.b 

(O) 

7.a 

(Z) 

7.a 

(O) 

7.b 

(Z) 

7.b 

(O) 

8 

(Z) 

8 

(O) 

11 

(Z) 

11 

(O) 

12 

(Z) 

12 

(O) 

13 

(Z) 

13 

(O) 

1 4 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 

2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 7 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 

4 4 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 

5 6 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2 3 3 

6 7 5 2 3 4 2 5 2 5 4 3 3 4 4 3 5 2 

7 6 2 4 5 1 4 2 4 2 1 5 5 1 1 5 2 4 

8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 4 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 3 

 

Tabela 29 prikazuje uspešnost po kontrolnih točkah pri posameznih nalogah, ki so bile 

zaprtega oziroma odprtega tipa. Z izjemo razreda študentov s petimi in šestimi kontrolnimi 

točkami, se pri ostalih izkaţe, da je uspešnost pri zaprtem tipu nalog višja od uspešnosti pri 

odprtem tipu nalog.  
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Tabela 29: Uspešnost reševanja študentov posamezne naloge (dela naloge) zaprtega oziroma 

odprtega tip glede na doseženo število kontrolnih točk. 

k
o

n
tr

o
ln

e 

to
čk

e
 

št. 

štu
d

en
to

v
 

2.a 
(Z) 

 

[%] 

2.a 
(O) 

 

[%] 

6.b 
(Z) 

 

[%] 

6.b 
(O) 

 

[%] 

7.a 
(Z) 

 

[%] 

7.a 
(O) 

 

[%] 

7.b 
(Z) 

 

[%] 

7.b 
(O) 

 

[%] 

8 
(Z) 

 

[%] 

8 
(O) 

 

[%] 

11 
(Z) 

 

[%] 

11 
(O) 

 

[%] 

12 
(Z) 

 

[%] 

12 
(O) 

 

[%] 

13 
(Z) 

 

[%] 

13 
(O) 

 

[%] 

0 4 33 0 100 0 0 33 0 33 100 0 33 0 100 0 67 0 

1 4 50 50 100 0 0 0 50 50 100 0 100 100 100 0 50 50 

2 7 50 33 75 67 0 0 67 50 67 25 50 33 33 0 0 33 

3 4 50 100 100 100 0 50 50 100 67 100 100 33 67 100 100 100 

4 6 67 67 100 50 0 33 0 67 75 0 50 50 75 50 67 67 

5 7 60 0 67 75 0 40 100 60 75 67 67 100 100 67 100 0 

6 6 50 50 80 100 50 50 100 100 100 60 100 100 100 60 100 50 

7 4 50 50 100 100 50 50 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 

8 4 100 100 100 100 67 100 67 100 100 100 100 100 100 67 100 67 

9 4 33 0 100 0 0 33 0 33 100 0 33 0 100 0 67 0 

 

V nadaljevanju bomo grafično prikazali porazdelitev študentov, ki jih bomo zaradi večjega 

vzorca razdelili v sedem razredov: 

- razred 1-3: študentje, ki so dosegli 1, 2 ali 3 kontrolne točke, 

- razred 2-4: študentje, ki so dosegli 2, 3 ali 4 kontrolne točke, 

… 

- razred 7 -9: študentje, ki so dosegli 7, 8 ali 9 kontrolnih točk. 

Zaradi večje povezave med samimi razredi, se le-ti med seboj prekrivajo. Potrebno je še 

enkrat omeniti, da je v celotno raziskavo bilo vključeno 46 študentov, kar je za zanesljive 

zaključke raziskave relativno premalo. Kljub temu lahko v grobem ocenimo, h katerim 

zaključkom vodijo meritve.  

Za izris porazdelitev rezultatov za posamezen razred potrebujemo povprečje in standardni 

odklon (tabela 30). Razlike v povprečjih so vidne, napeljujejo nas  k temu, da so študentje 

uspešnejše reševali zaprti tip nalog v primerjavi z odprtim tipom nalog. 

Tabela 30: Povprečna uspešnost študentov in standardni odklon za posamezni razred in tip 

naloge. 

razred 
zaprti tip odprti tip 

𝒙𝟏    𝝈𝟏 𝒙𝟐    𝝈𝟐 

1-3 2,13 0,83 1,00 0,93 
2-4 2,20 0,94 1,73 1,33 
3-5 2,06 1,09 1,94 1,39 
4-6 2,59 1,18 2,41 1,23 
5-7 2,84 1,07 2,26 1,19 
6-8 3,24 0,75 2,59 1,12 
7-9 3,43 0,51 3,00 1,04 
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V razredu, kjer so študentje dosegali najmanjše število kontrolnih točk, lahko vidimo, da sta 

vrhova krivulj na različnih legah. Bolj zamaknjen vrh v desno krivulje, označene s polno črto, 

nakazuje na to, da so študentje uspešnejše reševali naloge zaprtega tipa v primerjavi z 

odprtim. Ţe v naslednjem razredu, kjer so študentje dosegali med 2 in 4 kontrolnimi točkami, 

sta si legi vrhov bliţji. Vendar še vedno obstaja razlika v uspešnosti, ki prav tako napeljuje na 

to, da so tudi v tem primeru študentje uspešnejše reševali naloge zaprtega tipa. Zelo majhna 

razlika se opazi v povprečju doseţenih točk pri naslednjih dveh razredih, kjer so pri prvem 

dosegali študentje od 3 do 5, v drugem pa od 4 do 6 kontrolnih točk. Vrhova obeh krivulj sta 

si zelo blizu, kar pomeni, da so pribliţno enako uspešno reševali oba tipa nalog.  Pri razredih 

6-8 in 7-9 lahko zopet opazimo večje razlike v uspešnosti reševanja posameznega tipa nalog v 

prid nalogam zaprtega tipa. V omenjenih razredih je bil vzorec študentov največji in so na 

preizkusu glede na kontrolne točke pokazali veliko znanja, ki pa se je razlikovalo glede na 

določen tip naloge. Porazdelitev študentov, ki so dosegli najvišje število kontrolnih točk, na 

sliki 14 prikazuje graf g). Iz skrajne desne lege vrhov lahko opazimo, da je bilo povprečje v 

obeh primerih višje kot v predhodnih razredih. Lega vrhov določenega tipa nalog se en glede 

na drugega razlikuje, kar zopet pomeni, da so študentje uspešnejše reševali naloge zaprtega 

tipa v primerjavi z odprtim.  

Rezultate statistično obdelamo s pomočjo t -testa.  

Ničelna in alternativna hipoteza sta enaki kot pri osnovnošolcih. Ničelna hipoteza pravi, da so 

študentje enako uspešno reševali zaprti in odprti tip nalog. Alternativna hipoteza pravi, da so 

študentje zaprti tip nalog uspešnejše reševali v primerjavi z odprtim tipom nalog. 

Za vsak razred izračunamo eksperimentalno vrednost testne statistike t in jo primerjamo s 

tabelaričnimi vrednostmi. 

Za prvi razred, kjer so študentje dosegali najmanjše število kontrolnih točk, lahko z več kot 

95 % gotovostjo ovrţemo ničelno hipotezo in potrdimo alternativno. Pri ostalih razredih je 

zanesljivost 90 % ali manj, kar je za potrditev alternativne hipoteze premalo, vendar vseeno 

izpostavimo, da rezultati ostalih razredov dodatno podkrepijo trditev, da so študentje 

uspešnejše reševali naloge zaprtega tipa kot naloge odprtega tipa. 
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a) b) 

 

 
 

c) d) 

 

 

 

 

e) f) 

 

 
g) 

 

Slika 14: Porazdelitev študentov po uspešnosti reševanja nalog zaprtega (polna temna črta) 

in odprtega (svetla črtkana črta) tipa nalog po vrsti za razrede z uspešnostjo po kontrolnih 

točkah 1-3  (a), 2-4  (b), 3-5  (c), 4-6 (d), 5-7 (e), 6-8 (f) in 7-9 (g). Na osi x je doseženo 

število točk pri posameznem tipu nalog, na osi y je normirano število učencev z določenim 

številom točk. 
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VODEN IN STRUKTURIRAN TIP NALOG 

Število študentov, ki so reševali posamezno nalogo prikazuje tabela 31, povprečno uspešnost 

pa tabela 32. Zopet je potrebno upoštevati, da je poleg manjšega števila študentov v 

primerjavi z osnovnošolci in analizi rezultatov zgolj dveh nalog, ki sta bili enkrat vodenega 

drugič strukturiranega tipa, rezultate potrebno obravnavati previdno. Zaključke lahko 

povzamemo zgolj na podlagi teh dveh nalog, za konkretna dejstva pa bi bilo potrebno izvesti 

preizkus z dodatnimi nalogami vodenega in strukturiranega tipa z višjim številom študentov. 

Kljub temu se nam v tabeli izrisuje vzorec, ki nakazuje, da študentje uspešnejše rešujejo 

naloge, ki so vodene in vsebujejo podvprašanja, kot naloge, ki so strukturirane in od študentov 

zahtevajo, da si nalogo razdelijo na več manjših enot.  

Tabela 31: Število študentov, ki so reševali določeno del naloge vodenega (V) oziroma 

strukturiranega (S) tipa razvrščeni po kontrolnih točkah. 

kontrolna 

točka 

št. 

študentov 

4 

(V) 

4 

(S) 

9 

(V) 

9  

(S) 

1 4 3 1 1 3 

2 4 2 2 2 2 

3 7 4 3 3 4 

4 4 2 2 2 2 

5 6 3 3 3 3 

6 7 5 2 2 5 

7 6 2 4 4 2 

8 4 2 2 2 2 

9 4 1 3 3 1 

 

Tabela 32: Uspešnost študentov pri reševanju dela naloge vodenega oziroma strukturiranega 

tipa glede na doseženo število kontrolnih točk. 

k
o
n

tro
ln

a
 

to
čk

a
 

št. 

štu
d

en
to

v
 

4.a 
 

[%] 

4.1 
 

[%] 

4.b 
 

[%] 

4.2 
 

[%] 

4.c 
 

[%] 

4.3 
 

[%] 

9.a 
 

[%] 

9.1 
 

[%] 

9.b 
 

[%] 

9.2 
 

[%] 

1 4 67 0 67 0 0 0 100 100 0 100 

2 4 50 0 50 0 0 0 50 50 0 0 

3 7 50 67 75 33 50 33 67 75 33 75 

4 4 100 100 100 100 0 50 100 50 100 0 

5 6 67 33 100 67 33 33 100 67 100 33 

6 7 60 100 80 50 60 50 50 60 100 60 

7 6 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 

8 4 100 100 100 50 100 50 100 100 100 100 

9 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabela 33 prikazuje povprečja in standardne odklone, ki jih potrebujemo za grafični prikaz 

porazdelitve rezultatov. Razlike v povprečjih pri posameznem tipu so opazne ţe v tabeli 33, 

grafično pa bodo razlike še bolje ponazorjene.  
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Tabela 33: Povprečen delež uspešnosti in standardni odklon za posamezni razred in tip 

naloge. 

razred 
voden tip strukturiran tip 

𝒙𝟏    𝝈𝟏 𝒙𝟐    𝝈𝟐 

1-3 0,46 0,36 0,52 0,48 

2-4 0,56 0,39 0,47 0,45 

3-5 0,72 0,34 0,55 0,44 

4-6 0,77 0,29 0,55 0,44 

5-7 0,82 0,29 0,69 0,43 

6-8 0,85 0,28 0,80 0,37 

7-9 0,98 0,09 0,95 0,18 

 

Razlike v legi vrhov obeh krivulj so večje  pri grafih c), d) in e), pri ostalih pa so manjše. Pri 

prvem razredu, kjer so študentje dosegali med 1 in 3 točke, razlika med vrhovoma nakazuje 

na to, da so študentje uspešnejše reševali naloge strukturiranega tipa. Pri ostalih razredih (z 

izjemo zadnjega, katerega graf ni prikazan) pa razlika nakazuje uspešnejše reševanje nalog 

vodenega tipa. Učenci, ki so dosegali najvišje število točk, so bili pri obeh tipih nalog zelo 

uspešni. 

Za statistično interpretacijo najprej potrebujemo ničelno in alternativno hipotezo, nato pa 

eksperimentalne vrednosti t-testa primerjamo s tabelaričnimi. 

Ničelna hipoteza: študentje so enako uspešno reševali voden in strukturirani tip nalog. 

Alternativna hipoteza: študentje so voden tip nalog uspešnejše reševali v primerjavi s 

strukturiranim tipom nalog.  

Po primerjavi eksperimentalnih in tabelaričnih vrednosti statistike t dobimo naslednje 

rezultate.  

S 95 % zanesljivostjo, da so študentje uspešnejše reševali naloge vodenega tipa v primerjavi s 

strukturiranim tipom, lahko trdimo za razrede 3-5, 4-6 in 5-7. Dodatna potrditev o 

uspešnejšem reševanju vodenih nalog je tudi 80 % zanesljivost (ali manj) za ostale razrede z 

izjemo prvega, vendar je to za oblikovanje konkretnih zaključkov na podlagi statistične 

obdelave relativno malo.  

Pri prvem razredu so študentje uspešnejše reševali strukturiran tip nalog v primerjavi z 

vodenim, kar lahko na podlagi statistične obdelave to trdimo s 70 % zanesljivostjo. Odstotek 

zanesljivosti je relativno nizek, študentov, ki spadajo v prvi razred so pa zgolj štirje, zato so 

odstopanja moţna. 
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a) b) 

 

 

 

 
 

c) d) 

 

 

 

 
 

e) f) 

 

Slika 15: Porazdelitev študentov po uspešnosti reševanja nalog vodenega (polna temna črta) 

in strukturiranega (svetla črtkana črta) tipa nalog po vrsti za razrede z uspešnostjo po 

kontrolnih točkah 1-3  (a), 2-4  (b), 3-5  (c), 4-6 (d), 5-7 (e), 6-8 (f). Na osi x je dosežen delež 

točk pri posameznem tipu nalog, na osi y je normirano število učencev z določenim številom 

točk. 
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3.8.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV PO NALOGAH 

Tudi v primeru študentov si v nadaljevanju oglejmo interpretacijo rezultatov po posameznih 

nalogah. 

1. NALOGA 

Študentje so prvo nalogo reševali zelo uspešno (72 %). V primerjavi z osnovnošolci je bila za 

13 % boljša uspešnost. Naloga jim ni predstavljala večjih teţav. Do napak je prišlo le pri 

mnoţenju »na pamet« ali pa se niso spomnili izraza za potencialno energijo.  

2. NALOGA 

Drugo nalogo so študentje reševali za 3 % slabše kot osnovnošolci, torej s 54 % uspešnostjo. 

Prvi del naloge je bil na preizkusih A in C zaprtega tipa, na preizkusih B in D pa odprtega. 

Izkaţe se, da so bili uspešnejši pri reševanju nalog zaprtega tipa, vendar razlike niso zelo 

velike. Velikokrat jih je pri zaprtem tipu naloge zavedel odgovor D, ki se pojavi tudi v 

besedilnem delu naloge, pri odprtem tipu pa lahko zopet opazimo neznanje izraza za 

potencialno energijo. Pri odprtem tipu nalog se velikokrat pojavi tudi odgovor 1 kJ, ki naj bi 

prestavljal razliko med 5 kJ in 6 kJ, ki pa kot moţen odgovor ni bil ponujen pri zaprtem tipu 

naloge in bi ga lahko ob naslednji uporabi naloge vključili med ponujene odgovore. 

3. NALOGA 

Pri tretji nalogi so bili študentje najbolj uspešni (86 %), dosegli so tudi za 15 % boljši rezultat 

kot osnovnošolci. Kot ţe omenjeno pri interpretaciji rezultatov osnovnošolcev je to 

standardna naloga, ki se jo reši tako v osnovni šoli kot tudi na fakulteti. Razumevanje izreka o 

kinetični in potencialni energiji študentom pri tej nalogi ni delalo večjih teţav. 

4. NALOGA 

Pri četrti nalogi so bili študentje za 24 % boljši kot osnovnošolci. (Ne)uspešnost bi glede na 

analizo preizkusov pripisali (ne)znanju izraza za kinetično in potencialno energijo oziroma se 

je iz samega postopka reševanja lahko razbralo, da se naloge niso znali lotiti. Ogromno 

učencev pa je tudi pozabilo na zadnji del naloge, kjer so morali odšteti potencialni energiji na 

višini 30 m in 20 m, podobno kot pri osnovnošolcih. 

5. NALOGA 

Peto nalogo so študentje reševali najslabše (30 %). Tako študentom kot osnovnošolcem je 

oteţevalo povezovanje sile trenja in dela. Študentje so imeli nalogo v celoti pravilno rešeno 

ali pa sploh niso dosegli nobene točke. Izrazito odstopanje se opazi tudi med posameznimi 

skupinami študentov, torej skupino, ki je reševala preizkusa A in B, ter skupino, ki je reševala 

preizkusa C in D. Minimalni standardi ne vključujejo dela trenja, zato je bolj verjetno, da so 

ga omenjali študentje, ki imajo več ur namenjenih fiziki, kot tisti, ki imajo fiziki posvečenih 

manj ur. 

6. NALOGA 

Šesto nalogo so študentje reševali dobro (75 %). Prvi del naloge, ki je bil za vse enak, 

študentom ni delal večjih teţav, v večini so obkroţili pravilni odgovor. Pri drugem delu, kjer 

sta se izmenjevala zaprti in odprti tip naloge, so opazne razlike pri primerjavi uspešnost glede 

na število doseţenih točk na celotnem preizkusu (tabela 21), manjše razlike pa so opazne pri 

uspešnosti reševanja glede na kontrolne točke (tabela 29) v prid zaprtem tipu nalog. 
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7. NALOGA 

Sedmo nalogo so študentje reševali slabše kot osnovnošolci. Predvsem pri delu a) sedme 

naloge lahko opazimo bistvene razlike med uspešnostjo pri primerjavi zaprtega in odprtega 

tipa. Zaprti tip naloge so uspešnejše reševali kot odprti tip. Očitna je tudi razlika med skupino, 

ki je reševala sklop preizkusov A in B ter skupino, ki je reševala sklop preizkusov C in D. 

Slednja je reševala bolje, saj jim je princip škripca bliţje – najverjetneje so se večkrat srečali z 

njim kot prva skupina študentov. Velikokrat se je pri prvem delu naloge pojavljal tudi 

odgovor »4 m«, najverjetneje zaradi besedilnega dela naloge, ki vsebujejo ta podatek. 

8. NALOGA 

Osmo nalogo so pribliţno enako uspešno reševali tako osnovnošolci kot študentje. Se pa pri 

študentih opazi razlika v uspešnosti reševanja zaprtega in odprtega tipa naloge. Uspešnejši so 

bili pri reševanju zaprtega tipa nalog. Pri odprtem tipu naloge so v svojo razlago vključevali 

tudi potencialno energijo. Uspešnost reševanja nalog zaprtega tipa je pri vseh razredih (glede 

na število doseţenih kontrolnih točk) visoka, od koder sklepamo na relativno veliko znanja o 

razumevanju energijskih pretvorb med študenti. 

9. NALOGA 

Deveto nalogo so študentje reševali 58 % uspešno, kar je za 24 % bolje kot osnovnošolci. Pri 

tej nalogi smo lahko primerjali uspešnost med vodenim in strukturiranim tipom naloge. V 

prvem delu naloge so študentje tako pri vodenem kot pri strukturiranem tipu naloge bili 

podobno uspešni. Tudi pri drugem delu se opazi podobno. Poleg tega pa je moč opaziti, da so 

študentje, ki so dosegli 1 ali 2 kontrolni točki, prvi del rešili pravilno, medtem ko jim je drugi 

del delal teţave. Predvsem je bilo krivo to, da so pozabili pretvoriti iz ene skale v drugo.  Ali 

je tukaj krivo neznanje ali zgolj površnost, pa ne moremo sklepati. 

10. NALOGA 

Deseto nalogo so osnovnošolci in študentje reševali zelo podobno (~ 40 %). Razlog nizke 

uspešnosti študentov je podoben kot pri osnovnošolcih – površno računanje. Ker je tukaj 

potrebno dvakrat mnoţiti, se je veliko študentov zapletlo in obkroţilo napačen odgovor. 

Namesto 6,0 mm so obkroţili 0,6 mm. Tukaj lahko opazimo pomembnost postavljanja 

moţnih odgovorov pri zaprtemu tipu nalog. Kot pravi Zorman (1974), moramo kot moţen 

odgovor postaviti tudi tistega, za katerega menimo, da bi ga učenci obkroţili kot pravilnega, 

kadar ne bi dovolj pazljivo rešili naloge ali pa bi se le-ta izkazal za tipično napako. 

11. NALOGA 

Enajsta naloga je zopet primer naloge, ki nakazuje, da so študentje uspešnejši pri reševanju 

nalog zaprtega tipa kot nalog odprtega tipa. Predvsem je to opazno pri niţjih kontrolnih 

točkah, kjer so razlike v uspešnosti visoke. Nizko uspešnost pri odprtem tipu naloge lahko 

pripišemo temu, da se študentje reševanja sploh niso lotili. Nalogo so pustili prazno. Enako 

nalogo zaprtega tipa je le en učenec pustil brez obkroţenega odgovora. Povprečna uspešnost 

naloge je bila 63 %, za 7 % višja kot pri osnovnošolcih. 

12. NALOGA 

Tudi pri predzadnji nalogi se zasledi očitna razlika med uspešnostjo pri zaprtem in odprtem 

tipu nalog. Zopet so študentje pri nalogi izbirnega tipa večkrat izbrali pravilni odgovor, kakor 

pa so študentje pri nalogi odprtega tipa napisali pravilni odgovor. To velja prav za vse 
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kontrolne točke, ki so jih učenci dosegali. Pri odgovorih velikokrat učenci niso videli razlike 

med »sliko 1« in »sliko 2« (glej prilogo) in so napisali enoličen odgovor, da se temperatura v 

obeh primerih poveča oziroma zmanjša. Takih odgovorov je bilo pri nalogi zaprtega tipa 

bistveno manj. 

13. NALOGA 

Zadnja naloga je bila pri študentih bistveno uspešnejša kot pri osnovnošolcih. Študentje so v 

večini primerov razumeli, da morajo izračunati povprečje temperatur. Bistveno manj se med 

obkroţenimi odgovori 64 °C.  

3.8.5 SKLEP 

V zaključku obdelave in interpretacij rezultatov lahko povemo, da je opazna razlika v znanju 

med študenti in osnovnošolci, saj so pri večini nalog študentje bili uspešnejši kot 

osnovnošolci, kar je bilo tudi pričakovano (RV5, H3). Še več, pričakovali bi, da bodo te 

razlike višje, vendar se je to izkazalo le pri nekaterih nalogah. Vsekakor lahko skozi celotno 

analizo tudi pri študentih zaključimo, da so bolje reševali zaprti tip nalog kot odprti tip (RV1, 

H1), rezultati pa tudi v veliki meri nakazujejo, da so bili uspešnejši pri vodenih nalogah kot 

pri strukturiranih (RV4, H2), čeprav je pri tem treba upoštevati manjše število sodelujočih 

študentov in zgolj dva primera nalog.  

4 ZAKLJUČEK 

Rezultate reševanja preizkusa, ki je bil podan v štirih različicah, smo korak za  korakom 

analizirali in interpretirali. Preizkusi so se med seboj razlikovali zgolj v nekaterih nalogah, ki 

so bile v različnih preizkusih različnega tipa. Vključenih osnovnošolcev je bilo 195, kar je za 

pilotno raziskavo o vplivu tipa naloge na uspešnost reševanja dovolj in lahko v grobem 

podamo zaključke. Dodatno je bilo v raziskavo vključenih 46 študentov, za katere smo prav 

tako preverili vpliv tipa naloge na uspešnost reševanja.  

Na začetku raziskovanja smo si postavili nekaj raziskovalnih vprašanj in hipotez. Za konec 

povzemimo odgovore na vprašanja in ovrednotimo pravilnost hipotez. Učenci in študentje v 

splošnem uspešnejše rešujejo naloge zaprtega tipa v primerjavi z nalogami odprtega tipa 

(RV1, H1). Podobno tako učenci kot študentje praviloma uspešneje rešujejo vodene naloge 

kot strukturirane naloge (RV3, H2). Razlike med uspešnostjo glede na tip nalog med učenci in 

študenti so manjše kot smo pričakovali (RV4). Na vprašanje, koliko gre pri uspešnosti pri 

nalogah izbirnega tipa za ugibanje in koliko za znanje, nismo uspeli odgovoriti, predvsem bi 

za odgovor potrebovali večji vzorec (RV2). Nekoliko proti ugibanju govori dejstvo, da v 

razredih učencev s slabšim skupnim rezultatom deleţ pravilnih odgovorov ni limitiral proti 

eni četrtini ali malo nad eno četrtino, kar bi lahko pripisali ugibanju. Za konec moramo 

hipotezo, da obstajajo razlike med uspešnostjo študentov in učencev, bolj komentirati kot 

potrditi ali ovreči (H3): videti je, da so študentje vezav s fiziko po rezultatih opazno nad 

osnovnošolci, medtem ko je celotna populacija vključenih študentov, z izjemo nekaterih 

nalog, po uspešnosti zelo primerljiva z vključeno skupino osnovnošolcev, kar je nekoliko 

presenetljivo in tudi skrb vzbujajoče. 

Kot vsako raziskavo je tudi to mogoče izboljšati. Ena izmed glavnih izboljšav se navezuje na  

število sodelujočih udeleţencev. Za konkretno raziskavo je dobro imeti čim večji vzorec. 

Osnovnošolcev je bilo za pilotno raziskavo dovolj, naslednje raziskave bi jih lahko 

vključevale tudi več, saj bi tako lahko dodatno potrdili zaključke te raziskave. Vsekakor pa bi 
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bil lahko večji vzorec študentov. Sama raziskava sicer ni bila namenjena raziskavi uspešnosti 

reševanja študentov glede na različne tipe nalog, saj smo predpostavili, da tukaj večjih razlik 

ne bo, zaradi večjega znanje, ki ga premorejo študentje. Vendar se je izkazalo drugače. 

Uspešnost študentov je bila primerljiva z uspešnostjo osnovnošolcev, kar bi bilo dobro 

raziskati na večjem številu študentov. 

Glede izvajanja bi lahko naredili nekaj popravkov tudi na preizkusih. Vključili bi lahko 

najmanj še en par nalog, s pomočjo katerega bi primerjali uspešnost reševanja vodenih in 

strukturiranih nalog. V našem primeru sta bili taki nalogi le dve, kar je za dokončne zaključke 

premalo. Tudi posamezne naloge bi lahko malo spremenili.  

Predvsem se je 5. naloga izkazala kot zelo teţka, saj dodatno vključuje tudi delo trenja. 

Naloga, čeprav je kontrolna, mogoče ni prava za merilo znanja, ki ga premore posameznik, 

saj je generalno bila preteţka vsem in so jo prav rešili le najboljši učenci in študentje, katerim 

tudi ostale naloge niso delal večjih teţav.  

Pri besedilnem delu naloge bi bolje opisali problem pri odprtem tipu 8. naloge, saj velik deleţ 

učencev ni najbolje razumel, katero spremembo energije iščemo. Morda bi pomagala še 

dodatna skica trenutka, ko se ţoga dotakne vratnice. Ali pa bi preprosto to nalogo uporabili 

kot kontrolno, saj je naloga najboljše razumljiva v obliki naloge izbirnega tipa. Morda 

udeleţencem raziskave v tem primeru ne bi delala večjih teţav, saj gre za preprost primer 

energijske pretvorbe, vendar so to zgolj ugibanja.  

Tudi pri 2. nalogi, pri delu b), bi besedi »klancu« dodali še besedo »navzdol«, da bi bilo zelo 

jasno, kateri del voţnje je mišljen. Pri zaprtem tipu 2. a naloge bi kot moţen odgovor lahko 

dodali še odgovor 1 kJ , ki je bil večkrat napisan odgovor pri odprtem delu iste naloge. 

Dodaten moţen odgovor bi lahko dodali tudi pri zaprtem tipu 13. naloge, in sicer odgovor 

32 °C, ki se je prav tako velikokrat pojavil pri odprtem tipu naloge. 

Zaključimo lahko z mislijo, da so razlike v uspešnosti reševanja posameznega tipa nalog 

opazne, kar je za učitelje in podobne strokovne delavce omembe vredna ugotovitev. V 

preverjanje znanja je kljub temu priporočljivo vključiti več različnih tipov nalog, saj s tem 

poleg dinamičnosti in raznolikosti, preverjamo različne vrste znanj. Ob tem se je potrebno 

zavedati, da tip naloge lahko vpliva na uspešnost reševanja.   
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PRILOGA: UPORABLJENI PREIZKUSI 

 

DELO, ENERGIJA IN TOPLOTA - A 

Ime in priimek:__________________________ 

Razred: 9.         Osnovna šola A 

 

1. NALOGA           

Skladiščnik dvigne zaboj z maso 15 kg s tal na polico. 

a) Na kateri višini je polica, če je pri dviganju opravil 300 J dela? 

Odgovor:_________________________________________________________________ 

b) Za koliko se je zaradi dviga spremenila potencialna energija zaboja? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

2. NALOGA           

Primoţ ima maso 50 kg in se je s kolesom pripeljal na vrh 10 m visokega klanca. Na vrhu je 

utrujen počival. Ko se je spustil po klancu navzdol, je imel ob vznoţju 6 kJ kinetične energije. 

a) Za koliko se mu je med vzponom na vrh klanca povečala potencialna energija? Obkroži 

črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   0,1 kJ. 

 B   0,5 kJ. 

 C   5 kJ. 

 D   6 kJ. 

b) Med spodnjimi trditvami izberi pravilno. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Primoţ je med voţnjo po klancu poganjal pedala. 

 B   Primoţ je med voţnjo po klancu zaviral. 

 C   Primoţ med voţnjo ni niti poganjal niti zaviral. 

 D   Primoţ je med voţnjo po klancu izgubil nahrbtnik. 

3. NALOGA           

Marko spusti kamen, da pada proti tlom. Katera trditev velja, tik preden kamen pade na tla? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A  Kamen ima največjo kinetično energijo in najmanjšo potencialno energijo. 

 B  Kamen ima največjo kinetično energijo in največjo potencialno energijo. 

 C  Kamen ima najmanjšo kinetično energijo in največjo potencialno energijo. 

 D  Kamen ima najmanjšo kinetično energijo in najmanjšo potencialno energijo. 

 

/2T 

/2T 

/1T 



Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta 

 Jurić, Dragana: Vpliv tipa nalog na 

uspešnost reševanja fizikalnih nalog 

 

55  

 

4. NALOGA           

Opeka z maso 4 kg pade z višine 30 m nad tlemi. 

a) Kolikšna je potencialna energija opeke na višini 30 m nad tlemi? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Kolikšna je potencialna energija opeke na višini 20 m nad tlemi? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

c) Kolikšna je kinetična energija opeke na višini 20 m nad tlemi? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

5. NALOGA            

Miha pred seboj potiska sani s silo 70 N v smeri gibanja po vodoravnih tleh. Na sani deluje 

tudi sila trenja 20 N. 

a) Koliko dela opravi Miha na poti 5 metrov? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Kolikšno kinetično energijo imajo sani v trenutku, ko jih Miha po 5 metrih potiskanja 

spusti? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

c) Ko Miha spusti sani, se zaradi trenja po določenem času ustavijo. Kolikšno pot opravijo 

med ustavljanjem? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

6. NALOGA           

Andrej si z desko pomaga pri nalaganju tovora na 1 m visoko prikolico tovornjaka. 

 

   Slika 1      Slika 2 

a) Po krajši deski (slika 1) vozička s tovorom s skupno maso 100 kg ne zmore potisniti na 

prikolico. Po daljši deski (slika 2) mu to uspe. Zakaj? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

 A   Teţa vozička s tovorom se na daljši deski zmanjša. 

 B   Za potiskanje po daljši deski je potrebna manjša sila. 

 C   Med potiskanjem po daljši deski Andrej opravi manj dela. 

 D   Zaradi potiskanja po daljši deski je sprememba potencialne energije manjša. 

/3T 

/3T 

/2T 
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b) Med potiskanjem se je potencialna energija vozička s tovorom povečala za 1000 J. Koliko 

dela je opravil Andrej? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

   A   Andrej je med potiskanjem opravil več kot 1000 J dela. 

  B   Andrej je med potiskanjem opravil 1000 J dela. 

  C   Andrej je med potiskanjem opravil manj kot 1000 J dela. 

  D   Andrej med potiskanjem ni opravil dela. 

 

7. NALOGA            

Z narisanim škripčevjem opravimo delo tako, da dvignemo breme za 

4 m. Pri tem opravimo 600 J dela.  

a) Prosti konec vrvi pri tem premaknemo za _____ metrov. 

b) Dvignjenemu telesu se je potencialna energija povečala za   

_____  Joulov. 

 

8. NALOGA           

Nogometna ţoga zadene vratnico gola in se od nje odbije. Katera energijska pretvorba (katera 

energija se pretvarja v katero) se začne v trenutku, ko se ţoga dotakne vratnice? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

9. NALOGA           

V učilnici fizike imamo dva termometra. Nekega dne je Andrej zjutraj odčital temperaturo 18 

°C na termometru s Celzijevo lestvico, Anja pa ob koncu pouka 297 K na termometru s 

Kelvinovo lestvico.  

Za koliko K se je od zjutraj do konca pouka spremenila temperatura v razredu? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

10. NALOGA           

En meter dolga jeklena palica se pri segrevanju za 1 K podaljša za 0,012 mm. Kolikšno je 

podaljšanje 10 m dolge jeklene tračnice, če se segreje za 50 K?  

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   0,12 mm.  

 B   0,6 mm. 

 C   1,2 mm. 

 D   6,0 mm. 

 

 

/2T 

/1T 

/2T 

/1T 
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11. NALOGA            

Ţivo srebro zmrzne pri temperaturi 234 K. Absolutna ničla temperature je pri −273 °C. Ali bi 

lahko z ţivosrebrnim termometrom izmerili temperaturo v Sibiriji, kjer pozimi pade 

temperatura pod −50 °C?  

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Da,ker je pri −50 °C ţivo srebro tekoče. 

 B   Da,ker je pri −50 °C ţivo srebro trdno. 

 C   Ne,ker je pri −50 °C ţivo srebro tekoče. 

 D   Ne,ker je pri −50 °C ţivo srebro trdno. 

 

12. NALOGA           

Bimetalni trak je narejen iz invarja in medenine. En meter dolga palica medenine se podaljša 

za 2 mm, ko jo segrejemo za 100 °C. En meter dolga palica invarja se podaljša za 0,1 mm, ko 

jo segrejemo za 100 °C. 

Na začetku je bimetalni trak iz medenine in invarja raven, kakor kaţe slika. 

 

Kaj se je zgodilo s temperaturo (se je zvečala ali zmanjšala) vsakega od bimetalnih trakov, ki 

ju kaţeta spodnji sliki? 

 

Odgovor:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. NALOGA           

V posodi je 100 ml vode s temperaturo 16 °C. Vanjo dolijemo še 100 ml vode s temperaturo 

80 °C. Kolikšna bo temperatura mešanice?  

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A  80 °C. 

 B  64 °C. 

 C  48 °C. 

 D  16 °C. 

 

/1T 

/1T 

/1T 
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DELO, ENERGIJA IN TOPLOTA – preizkus B 

Ime in priimek:__________________________ 

Razred: 9.          Osnovna šola A 

 

1. NALOGA           

Skladiščnik dvigne zaboj z maso 15 kg s tal na polico. 

a) Na kateri višini je polica, če je pri dviganju opravil 300 J dela? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Za koliko se je zaradi dviga spremenila potencialna energija zaboja? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

2. NALOGA           

Primoţ ima maso 50 kg in se je s kolesom pripeljal na vrh 10 m visokega klanca. Na vrhu je 

utrujen počival. Ko se je spustil po klancu navzdol, je imel ob vznoţju 6 kJ kinetične energije. 

a) Za koliko se mu je med vzponom na vrh klanca povečala potencialna energija? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Med spodnjimi trditvami izberi pravilno. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Primoţ je med voţnjo po klancu poganjal pedala. 

 B   Primoţ je med voţnjo po klancu zaviral. 

 C   Primoţ med voţnjo ni niti poganjal niti zaviral. 

 D   Primoţ je med voţnjo po klancu izgubil nahrbtnik. 

 

3. NALOGA           

Marko spusti kamen, da pada proti tlom. Katera trditev velja, tik preden kamen pade na tla? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A  Kamen ima največjo kinetično energijo in najmanjšo potencialno energijo. 

 B  Kamen ima največjo kinetično energijo in največjo potencialno energijo. 

 C  Kamen ima najmanjšo kinetično energijo in največjo potencialno energijo. 

 D  Kamen ima najmanjšo kinetično energijo in najmanjšo potencialno energijo. 

 

 

 

 

/2T 

/2T 

/1T 
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4. NALOGA           

Opeka z maso 4 kg pade z višine 30 m nad tlemi.  

Kolikšna je kinetična energija opeke na višini 20 m nad tlemi? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

5. NALOGA            

Miha pred seboj potiska sani s silo 70 N v smeri gibanja po vodoravnih tleh. Na sani deluje 

tudi sila trenja 20 N. 

a) Koliko dela opravi Miha na poti 5 metrov? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Kolikšno kinetično energijo imajo sani v trenutku, ko jih Miha po 5 metrih potiskanja 

spusti? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

c) Ko Miha spusti sani, se zaradi trenja po določenem času ustavijo. Kolikšno pot opravijo 

med ustavljanjem? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

6. NALOGA           

Andrej si z desko pomaga pri nalaganju tovora na 1 m visoko prikolico tovornjaka. 

a) Po krajši deski (slika 1) vozička s tovorom s skupno maso 100 kg ne zmore potisniti na 

prikolico. Po daljši deski (slika 2) mu to uspe. Zakaj? 

 

    Slika 1    Slika 2 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Teţa vozička s tovorom se na daljši deski zmanjša. 

 B   Za potiskanje po daljši deski je potrebna manjša sila. 

 C   Med potiskanjem po daljši deski Andrej opravi manj dela. 

 D   Zaradi potiskanja po daljši deski je sprememba potencialne energije manjša. 

b) Med potiskanjem se je potencialna energija vozička s tovorom povečala za 1000 J. Koliko 

dela je opravil Andrej?  

Odgovor:___________________________________________________________________ 
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7. NALOGA            

Z narisanim škripčevjem opravimo delo tako, da dvignemo breme 

za 4 m. Pri tem opravimo 600 J dela.  

a) Prosti konec vrvi pri tem premaknemo za 

 A   2 m. 

 B   4 m. 

 C   6 m. 

 D   8 m. 

b) Dvignjenemu telesu se je potencialna energija povečala za  

 A   150 J. 

 B   300 J. 

 C   600 J. 

 D   1200 J. 

8. NALOGA           

Nogometna ţoga zadene vratnico gola in se od nje odbije. Katera energijska pretvorba se 

začne v trenutku, ko se ţoga dotakne vratnice? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

  A   Proţnostna energija ţoge se pretvarja v kinetično energijo ţoge. 

  B   Kinetična energija ţoge se pretvarja v proţnostno energijo ţoge. 

  C   Potencialna energija ţoge se pretvarja v kinetično energijo ţoge. 

 D   Notranja energija ţoge se pretvarja v potencialno energijo ţoge. 

9. NALOGA           

V učilnici fizike imamo dva termometra. Nekega dne je Andrej zjutraj odčital temperaturo 18 

°C na termometru s Celzijevo lestvico, Anja pa ob koncu pouka 297 K na termometru s 

Kelvinovo lestvico.  

a) Koliko °C je ob koncu pouka kazal termometer s Celzijevo temperaturno lestvico? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Za koliko K se je od zjutraj do konca pouka spremenila temperatura v razredu? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

 

 

/2T 
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10. NALOGA           

En meter dolga jeklena palica se pri segrevanju za 1 K podaljša za 0,012 mm. Kolikšno je 

podaljšanje 10 m dolge jeklene tračnice, če se segreje za 50 K? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

 A   0,12 mm.  

 B   0,6 mm. 

 C   1,2 mm. 

 D   6,0 mm. 

11. NALOGA            

Ţivo srebro zmrzne pri temperaturi 234 K. Absolutna ničla temperature je pri −273 °C. Ali bi 

lahko z ţivosrebrnim termometrom izmerili temperaturo v Sibiriji, kjer pozimi pade 

temperatura pod −50 °C? Pojasni svojo izbiro. 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

12. NALOGA           

Bimetalni trak je narejen iz invarja in medenine. En meter dolga palica medenine se podaljša 

za 2 mm, ko jo segrejemo za 100 °C. En meter dolga palica invarja se podaljša za 0,1 mm, ko 

jo segrejemo za 100 °C. 

Na začetku je bimetalni trak iz medenine in invarja raven, kakor kaţe slika. 

 

Kaj se je zgodilo s temperaturo bimetalnih trakov, ki ju kaţeta spodnji sliki? 

 

    A  Trak na sliki 1 se je ohladil, trak na sliki 2 se je ohladil.  

  B  Trak na sliki 1 se je ohladil, trak na sliki 2 se je segrel. 

  C  Trak na sliki 1 se je segrel, trak na sliki 2 se je ohladil. 

 D  Trak na sliki 1 se je segrel, trak na sliki 2 se je segrel. 

13. NALOGA           

V posodi je 100 ml vode s temperaturo 16 °C. Vanjo dolijemo še 100 ml vode s temperaturo 

80 °C. Kolikšna bo temperatura mešanice? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

/1T 
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DELO, ENERGIJA IN TOPLOTA - C 

Ime in priimek:__________________________ 

Razred: 9.         Osnovna šola A 

 

1. NALOGA           

Skladiščnik dvigne zaboj z maso 15 kg s tal na polico. 

a) Na kateri višini je polica, če je pri dviganju opravil 300 J dela? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Za koliko se je zaradi dviga spremenila potencialna energija zaboja? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

2. NALOGA           

Primoţ ima maso 50 kg in se je s kolesom pripeljal na vrh 10 m visokega klanca. Na vrhu je 

utrujen počival. Ko se je spustil po klancu navzdol, je imel ob vznoţju 6 kJ kinetične energije. 

a) Za koliko se mu je med vzponom na vrh klanca povečala potencialna energija?  

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   0,1 kJ. 

 B   0,5 kJ. 

 C   5 kJ. 

 D   6 kJ. 

b) Med spodnjimi trditvami izberi pravilno. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Primoţ je med voţnjo po klancu poganjal pedala. 

 B   Primoţ je med voţnjo po klancu zaviral. 

 C   Primoţ med voţnjo ni niti poganjal niti zaviral. 

 D   Primoţ je med voţnjo po klancu izgubil nahrbtnik. 

3. NALOGA           

Marko spusti kamen, da pada proti tlom. Katera trditev velja, tik preden kamen pade na tla? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A  Kamen ima največjo kinetično energijo in najmanjšo potencialno energijo. 

 B  Kamen ima največjo kinetično energijo in največjo potencialno energijo. 

 C  Kamen ima najmanjšo kinetično energijo in največjo potencialno energijo. 

 D  Kamen ima najmanjšo kinetično energijo in najmanjšo potencialno energijo. 

/2T 
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4. NALOGA           

Opeka z maso 4 kg pade z višine 30 m nad tlemi. 

a) Kolikšna je potencialna energija opeke na višini 30 m nad tlemi? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Kolikšna je potencialna energija opeke na višini 20 m nad tlemi? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

c) Kolikšna je kinetična energija opeke na višini 20 m nad tlemi? 

Odgovor:___________________________________________________________________

5. NALOGA            

Miha pred seboj potiska sani s silo 70 N v smeri gibanja po vodoravnih tleh. Na sani deluje 

tudi sila trenja 20 N. 

a) Koliko dela opravi Miha na poti 5 metrov? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Kolikšno kinetično energijo imajo sani v trenutku, ko jih Miha po 5 metrih potiskanja 

spusti? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

c) Ko Miha spusti sani, se zaradi trenja po določenem času ustavijo. Kolikšno pot opravijo 

med ustavljanjem? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

6. NALOGA           

Andrej si z desko pomaga pri nalaganju tovora na 1 m visoko prikolico tovornjaka. 

a) Po krajši deski (slika 1) vozička s tovorom s skupno maso 100 kg ne zmore potisniti na 

prikolico. Po daljši deski (slika 2) mu to uspe. Zakaj? 

 

   Slika 1      Slika 2 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Teţa vozička s tovorom se na daljši deski zmanjša. 

 B   Za potiskanje po daljši deski je potrebna manjša sila. 

 C   Med potiskanjem po daljši deski Andrej opravi manj dela. 

 D   Zaradi potiskanja po daljši deski je sprememba potencialne energije manjša. 
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b) Med potiskanjem se je potencialna energija vozička s tovorom povečala za 1000 J. Koliko 

dela je opravil Andrej?  

Odgovor:___________________________________________________________________ 

7. NALOGA            

Z narisanim škripčevjem opravimo delo tako, da dvignemo breme za 

4 m. Pri tem opravimo 600 J dela.  

 

a) Prosti konec vrvi pri tem premaknemo za _____ metrov. 

b) Dvignjenemu telesu se je potencialna energija povečala za  _____ 

Joulov. 

8. NALOGA        

   

Nogometna ţoga zadene vratnico gola in se od nje odbije. Katera energijska pretvorba se 

začne v trenutku, ko se ţoga dotakne vratnice? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

  A   Proţnostna energija ţoge se pretvarja v kinetično energijo ţoge. 

  B   Kinetična energija ţoge se pretvarja v proţnostno energijo ţoge. 

  C   Potencialna energija ţoge se pretvarja v kinetično energijo ţoge. 

 D   Notranja energija ţoge se pretvarja v potencialno energijo ţoge. 

9. NALOGA           

V učilnici fizike imamo dva termometra. Nekega dne je Andrej zjutraj odčital temperaturo 18 

°C na termometru s Celzijevo lestvico, Anja pa ob koncu pouka 297 K na termometru s 

Kelvinovo lestvico.  

Za koliko K se je od zjutraj do konca pouka spremenila temperatura v razredu? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

10. NALOGA           

En meter dolga jeklena palica se pri segrevanju za 1 K podaljša za 0,012 mm. Kolikšno je 

podaljšanje 10 m dolge jeklene tračnice, če se segreje za 50 K? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

 A   0,12 mm.  

 B   0,6 mm. 

 C   1,2 mm. 

 D   6,0 mm. 

/2T 
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11. NALOGA            

Ţivo srebro zmrzne pri temperaturi 234 K. Absolutna ničla temperature je pri −273 °C. Ali bi 

lahko z ţivosrebrnim termometrom izmerili temperaturo v Sibiriji, kjer pozimi pade 

temperatura pod −50 °C? Pojasni svojo izbiro. 

Odgovor:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. NALOGA           

Bimetalni trak je narejen iz invarja in medenine. En meter dolga palica medenine se podaljša 

za 2 mm, ko jo segrejemo za 100 °C. En meter dolga palica invarja se podaljša za 0,1 mm, ko 

jo segrejemo za 100 °C. 

Na začetku je bimetalni trak iz medenine in invarja raven, kakor kaţe slika. 

 

Kaj se je zgodilo s temperaturo bimetalnih trakov, ki ju kaţeta spodnji sliki? 

 

 

    A  Trak na sliki 1 se je ohladil, trak na sliki 2 se je ohladil.  

  B  Trak na sliki 1 se je ohladil, trak na sliki 2 se je segrel. 

  C  Trak na sliki 1 se je segrel, trak na sliki 2 se je ohladil. 

 D  Trak na sliki 1 se je segrel, trak na sliki 2 se je segrel. 

13. NALOGA           

V posodi je 100 ml vode s temperaturo 16 °C. Vanjo dolijemo še 100 ml vode s temperaturo 

80 °C. Kolikšna bo temperatura mešanice?  

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A  80 °C. 

 B  64 °C. 

 C  48 °C. 

 D  16 °C.  

/1T 
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DELO, ENERGIJA IN TOPLOTA - D 

Ime in priimek:__________________________ 

Razred: 9.         Osnovna šola A 

 

1. NALOGA           

Skladiščnik dvigne zaboj z maso 15 kg s tal na polico. 

a) Na kateri višini je polica, če je pri dviganju opravil 300 J dela? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Za koliko se je zaradi dviga spremenila potencialna energija zaboja? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

2. NALOGA           

Primoţ ima maso 50 kg in se je s kolesom pripeljal na vrh 10 m visokega klanca. Na vrhu je 

utrujen počival. Ko se je spustil po klancu navzdol, je imel ob vznoţju 6 kJ kinetične energije. 

a) Za koliko se mu je med vzponom na vrh klanca povečala potencialna energija? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Med spodnjimi trditvami izberi pravilno. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Primoţ je med voţnjo po klancu poganjal pedala. 

 B   Primoţ je med voţnjo po klancu zaviral. 

 C   Primoţ med voţnjo ni niti poganjal niti zaviral. 

 D   Primoţ je med voţnjo po klancu izgubil nahrbtnik. 

 

3. NALOGA           

Marko spusti kamen, da pada proti tlom. Katera trditev velja, tik preden kamen pade na tla? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A  Kamen ima največjo kinetično energijo in najmanjšo potencialno energijo. 

 B  Kamen ima največjo kinetično energijo in največjo potencialno energijo. 

 C  Kamen ima najmanjšo kinetično energijo in največjo potencialno energijo. 

 D  Kamen ima najmanjšo kinetično energijo in najmanjšo potencialno energijo. 
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4. NALOGA           

Opeka z maso 4 kg pade z višine 30 m nad tlemi.  

Kolikšna je kinetična energija opeke na višini 20 m nad tlemi? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

5. NALOGA            

Miha pred seboj potiska sani s silo 70 N v smeri gibanja po vodoravnih tleh. Na sani deluje 

tudi sila trenja 20 N. 

a) Koliko dela opravi Miha na poti 5 metrov? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Kolikšno kinetično energijo imajo sani v trenutku, ko jih Miha po 5 metrih potiskanja 

spusti? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

c) Ko Miha spusti sani, se zaradi trenja po določenem času ustavijo. Kolikšno pot opravijo 

med ustavljanjem? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

6. NALOGA           

Andrej si z desko pomaga pri nalaganju tovora na 1 m visoko prikolico tovornjaka. 

a) Po krajši deski (slika 1) vozička s tovorom s skupno maso 100 kg ne zmore potisniti na 

prikolico. Po daljši deski (slika 2) mu to uspe. Zakaj? 

 

   Slika 1      Slika 2 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Teţa vozička s tovorom se na daljši deski zmanjša. 

 B   Za potiskanje po daljši deski je potrebna manjša sila. 

 C   Med potiskanjem po daljši deski Andrej opravi manj dela. 

 D   Zaradi potiskanja po daljši deski je sprememba potencialne energije manjša. 
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b) Med potiskanjem se je potencialna energija vozička s tovorom povečala za 1000 J. Koliko 

dela je opravil Andrej? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

   A   Andrej je med potiskanjem opravil več kot 1000 J dela. 

  B   Andrej je med potiskanjem opravil 1000 J dela. 

  C   Andrej je med potiskanjem opravil manj kot 1000 J dela. 

  D   Andrej med potiskanjem ni opravil dela. 

7. NALOGA            

Z narisanim škripčevjem opravimo delo tako, da dvignemo breme 

za 4 m. Pri tem opravimo 600 J dela.  

a) Prosti konec vrvi pri tem premaknemo za 

 A   2 m. 

 B   4 m. 

 C   6 m. 

 D   8 m. 

b) Dvignjenemu telesu se je potencialna energija povečala za  

 A   150 J. 

 B   300 J. 

 C   600 J. 

 D   1200 J. 

8. NALOGA           

Nogometna ţoga zadene vratnico gola in se od nje odbije. Katera energijska pretvorba (katera 

energija se pretvarja v katero) se začne v trenutku, ko se ţoga dotakne vratnice? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

9. NALOGA           

V učilnici fizike imamo dva termometra. Nekega dne je Andrej zjutraj odčital temperaturo 18 

°C na termometru s Celzijevo lestvico, Anja pa ob koncu pouka 297 K na termometru s 

Kelvinovo lestvico.  

a) Koliko °C je ob koncu pouka kazal termometer s Celzijevo temperaturno lestvico? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

b) Za koliko K se je od zjutraj do konca pouka spremenila temperatura v razredu? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 
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10. NALOGA           

En meter dolga jeklena palica se pri segrevanju za 1 K podaljša za 0,012 mm. Kolikšno je 

podaljšanje 10 m dolge jeklene tračnice, če se segreje za 50 K? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

 A   0,12 mm.  

 B   0,6 mm. 

 C   1,2 mm. 

 D   6,0 mm. 

11. NALOGA            

Ţivo srebro zmrzne pri temperaturi 234 K. Absolutna ničla temperature je pri −273 °C. Ali bi 

lahko z ţivosrebrnim termometrom izmerili temperaturo v Sibiriji, kjer pozimi pade 

temperatura pod −50 °C? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 A   Da,ker je pri −50 °C ţivo srebro tekoče. 

 B   Da,ker je pri −50 °C ţivo srebro trdno. 

 C   Ne,ker je pri −50 °C ţivo srebro tekoče. 

 D   Ne,ker je pri −50 °C ţivo srebro trdno. 

12. NALOGA           

Bimetalni trak je narejen iz invarja in medenine. En meter dolga palica medenine se podaljša 

za 2 mm, ko jo segrejemo za 100 °C. En meter dolga palica invarja se podaljša za 0,1 mm, ko 

jo segrejemo za 100 °C. 

Na začetku je bimetalni trak iz medenine in invarja raven, kakor kaţe slika. 

 

Kaj se je zgodilo s temperaturo (se je zvečala ali zmanjšala) vsakega od bimetalnih trakov, ki 

ju kaţeta spodnji sliki? 

 

 

Odgovor:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13. NALOGA           

V posodi je 100 ml vode s temperaturo 16 °C. Vanjo dolijemo še 100 ml vode s temperaturo 

80 °C. Kolikšna bo temperatura mešanice? 

Odgovor:___________________________________________________________________ 

 

 

 

/1T 


