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Povzetek 

Geometrija je matematična veda, ki jo je razvil človek, da bi laţje razumel prostor, 
oblike in svet okoli sebe. Pri obravnavi geometrije se skozi proces učenja nenehno 
srečujemo z različnimi geometrijskimi pojmi, ki predstavljajo pomemben del učenja in 
poučevanja geometrije. Razumevanje le-teh je ključnega pomena za usvajanje 
geometrijskega znanja in z njim povezanih določenih postopkov in strategij pri 
reševanju geometrijskih nalog. 

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljeni geometrijski pojmi, ki jih 
učenci spoznajo do 5. razreda osnovne šole ter teorije učenja in poučevanja, med 
katerimi je posebej izpostavljena teorija poučevanja in učenja geometrijskih pojmov 
po van Hielu. 

V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena raziskava, s pomočjo katere 
smo ugotavljali razumevanje izbranih pojmov iz ravninske geometrije pri izbranem 
vzorcu petošolcev. Zanimalo nas je, v kolikšni meri petošolci poznajo pojme in 
simboliko izbranih geometrijskih vsebin in v kolikšni meri pri teh pojmih dosegajo 
opisno stopnjo glede na van Hielove stopnje razumevanja geometrije.  

 

Ključne besede  

Matematika, geometrija, pojmi v ravninski geometriji, stopnje razumevanja 
geometrijskih pojmov po van Hielu 

 

 

  



 

   
 

Abstract 

Geometry is a mathematical science developed by humans to better understand 
space, shapes and the world around them. In course of dealing with geometry 
through the teaching process we are continuously faced with various geometric terms 
representing an important part in learning and teaching geometry. Their 
understanding is of crucial importance in acquiring geometric knowledge and certain 
of its related procedures and strategies at doing geometric exercises. 

The theoretical part of this master’s degree thesis presents geometric terms students 
are acquainted with from the fifth grade of primary school as well as learning and 
teaching theories, among which teaching and learning theory of geometric terms by 
van Hiele is particularly pointed out.  

The empiric part of the master’s degree thesis presents the research with the help of 
which we were finding out the understanding of the selected terms from the plane 
geometry with a chosen sample of fifth graders. We were interested to know to what 
extent fifth graders know the terms and symbols of the selected geometric topics, and 
to what extent they achieve the described level at these terms according to van 
Hiele’s degrees of geometry understanding.  
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Mathematics, geometry, plane geometry terms, van Hiele’s degrees of understanding 
of geometric terms 
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1 Uvod 

 

Pouk matematike spodbuja ustvarjalnost, različne oblike mišljenja in spretnosti na 
načine, ki so usklajeni z otrokovim kognitivnim razvojem. Prav tako pa se ukvarja z 
afektivnim in psihomotoričnim področjem, in tako pomembno vpliva na razvoj celovite 
osebnosti učenca. Je široko področje, ki vsebuje različna znanja, poznavanje le-teh 
pa gradi matematično pismenost (Učni načrt, 2011). 

Geometrija je pomembna veja matematike, ki jo je človek razvil z namenom laţjega 
razumevanja oblik, velikosti, lege in drugih lastnosti objektov v prostoru.  

Je primer matematičnega sistema, ki omogoča raziskovanje fizičnega sveta, se 
ukvarja z vizualizacijo, risanjem in konstruiranjem figur in omogoča reprezentacijo 
pojmov v matematiki, ki sami po sebi niso vizualni (Usiskin 1990, v Cotič, Hodnik 
Čadeţ, 2002). 

Izraz geometrija izvira iz grščine, saj gea pomeni zemlja, metros pa merjenje. Začetki 
geometrije segajo več tisoč let nazaj, ko so se ljudje zaradi poplavljanja rek na 
območju Egipta in Mezopotamije morali naučiti natančnega merjenja, risanja in 
računanja, da so lahko ponovno določili zabrisane meje med dolinami (Pagon, 1995). 

Geometrija se je pospešeno razvijala v antični Grčiji, kamor so jo iz Egipta prinesli 
trgovci. V 3. stoletju pr. n š. se je nakopičilo ţe toliko gradiva, da so poskušali vse 
metode, pojme, dokaze zdruţiti v enoten geometrijski sistem, kar pa je uspelo 
najpomembnejšemu geometru tistega časa, Evklidu, po katerem še danes 
imenujemo geometrijski sistem, ki ga poznamo in uporabljamo pod imenom evklidska 
geometrija. Evklid je bil Platonov učenec, ki je ustvaril pomembno delo Osnove, ki 
vključuje 13 knjig. 5 knjig obravnava aritmetiko, podano v geometrijski obliki, ostale 
knjige pa obravnavajo geometrijo. Oblikoval je 23 definicij osnovnih geometrijskih 
pojmov, ki so zasnova za izreke v evklidski geometriji (Pagon, 1995). 

Skozi čas so strokovnjaki iz različnih področij raziskovali različne nauke v geometriji, 
a poznavanje Evklidovega nauka še vedno velja za splošno izobrazbo sodobnega 
človeka. 

Sodobno poučevanje geometrije poudarja razumevanje matematičnih pojmov, 
problemska in splošna procesna znanja, kar pa zahteva spremembe tudi v načinu 
učenja in poučevanja (Ţakelj, 2003). 

Gardner (v Valenčič Zuljan in Ţakelj, 2015) pojem razumevanje opredeli kot ustrezno 
uporabo znanja, spretnosti in pojmov v novih situacijah. Učenec, ki se je pojem naučil 
le kot zaporedje besed, naučenega ne zna uporabiti v novih situacijah ali pa ga 
uporabi neustrezno. Iz tega sklepamo, da učenec pojma ne razume, saj razumevanje 
zahteva primerno preoblikovanje in uporabo znanja. Če pa je učenec sposoben 
ustrezno uporabiti znanje v različnih situacijah in navajati nove primere, pa lahko 
trdimo, da osvojen pojem razume (Valenčič Zuljan, Ţakelj, 2015 ). 

V teoretičnem delu magistrskega dela bodo predstavljeni geometrijski pojmi, ki jih 
poznajo učenci do 5. razreda osnovne šole, ter teorije učenja in poučevanja, med 
katerimi bo posebej izpostavljena teorija poučevanja in učenja geometrijskih pojmov 
po van Hielu. 

V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo raziskavo, v kateri smo 
ugotavljali razumevanje izbranih pojmov iz ravninske geometrije pri izbranem vzorcu 



Janc, A. (2018). Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih. Magistrsko 
delo, Ljubljana: UL PEF 
 

2 
 

petošolcev. Zanimalo nas je, v kolikšni meri petošolci poznajo pojme in simboliko 
izbranih geometrijskih vsebin in v kolikšni meri pri teh pojmih dosegajo opisno stopnjo 
glede na van Hielove stopnje razumevanja geometrije.  

 

2 Osnovni pojmi v ravninski geometriji na razredni stopnji 

 

Pri obravnavi geometrije se skozi proces učenja nenehno srečujemo z različnimi 
geometrijskimi pojmi, ki so pomembna sestavina geometrije. Razumevanje le-teh je 
ključnega pomena za usvajanje geometrijskega znanja in z njim povezanih določenih 
postopkov in strategij pri reševanju nalog. 

Spodaj so predstavljeni geometrijski pojmi, ki jih učenci spoznavajo pri obravnavi 
ravninske geometrije do 5. razreda osnovne šole in so vključeni v učni načrt za 
matematiko. Definicije geometrijskih pojmov so povzete po: Vorderman, C. (2014).   

Definicije geometrijskih pojmov najdemo tudi v učbenikih za matematiko in so 
poenostavljene oziroma prilagojene starosti učencev.   

Ravnina 

Ravnina je dvodimenzionalna ravna ploskev, ki se razteza v vse smeri. Ima 
neskončno dolţino in širino. Običajno jih prikazujemo z dvodimenzionalnim likom in 
jih označimo z veliko pisano črko. Robove narišemo, čeprav jih ravnina nima in se 
razteza v vse smeri.  

 

 

Točka 

Točka je ena od najosnovnejših elementov v geometriji. Je brez dimenzije, nima 
širine in višine. S točko označimo določeno mesto. Označimo jo lahko s piko, s 
kriţcem ali s črtico (tako lahko označimo krajišči daljice).  

 

 Točka kot krajišči daljice. Narisano daljico AB omejujeta točki A in B, ki ju 
imenujemo krajišči. 
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 Točka kot presečišče. Narisani premici p in r se sekata in imata 1 skupno 

točko. Točka P prikazuje presečišče dveh premic.  
 

 

 Točka kot oglišče. Geometrijski liki so sestavljeni iz daljic. Kjer se daljice 
stikajo, dobimo točko, ki jo imenujemo oglišče. Oglišča označujemo s točkami 
(A, B, C, D …). 

 

 Točka kot središče kroga. Točka je enako oddaljena od vseh točk na kroţnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daljica  

Daljica je najkrajša razdalja med dvema točkama v ravnini ali prostoru. Označuje jo 
ravna črta, ki je omejena s krajišči. 
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Premica 

Premica je ravna črta. Nima označenih krajišč, saj je neskončna in se razteza v obe 

smeri. Poimenujemo jo z malo pisano črko (p, r ...).  

 

Medsebojna lega premic v ravnini: 

Dve premici, ki leţita v isti ravnini, se lahko sekata in imata eno skupno točko. Če se 
sekata pod pravim kotom, sta pravokotnici.  

 

Pravokotnost dveh premic označimo s simbolnim zapisom:  

a ⊥ b (premici a in b sta pravokotni).  

 
- Dve premici pa sta lahko ves čas enako oddaljeni ena od druge in nimata nobene 

skupne točke. V tem primeru sta premici vzporedni. 

   

Vzporednost dveh premic označimo s simbolnim zapisom:  

p || r (premici p in r sta vzporedni).  

 

Učenci morajo znati osvojeno znanje tudi prevesti v simbolni zapis in simbole 

uporabljati pri reševanju nalog. Zgoraj zapisanim simbolom  a ⊥ b in p || r pa 

dodamo še:  

simbola, ki označujeta člana mnoţice: ∈ in ∉ 
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Točka A leţi na premici s 

Simbolni zapis: A  ∈  s  

Točka B ne leţi na premici s. 

Simbolni zapis: B  ∉  s 

 

Poltrak  

Poltrak je ravna črta ki je na eni strani omejena, na drugi strani pa se razteza v 
neskončnost. 

 

 

 

Lik 

Lik je mnoţica točk v ravnini, omejena s sklenjeno črto, bodisi sklenjeno krivo bodisi 
sklenjeno lomljeno črto.  

 

 

 

 

 

 

Kvadrat 

Kvadrat je štirikotnik, ki ima vse kote prave (90°) in vse stranice skladne. Nasprotni 
stranici sta vzporedni. 

 

 

 

 

 

Pravokotnik 
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Pravokotnik je štrikotnik, ki ima štiri prave kote in dva para enako dolgih nasprotnih 
stranic. Nasprotni stranici sta vzporedni in skladni. Kvadrat je tudi pravokotnik, saj 
ima vse lastnosti pravokotnika. 

 

 

 

 

 

Trikotnik 

Trikotnik je ravninski lik, ki je določen s tremi točkami oziroma oglišči. Ima tri 
stranice, ki povezujejo oglišča in tri notranje kote, katerih vsota je 180°. 

 

 

 

 

 

 

Krožnica 

Krožnica je sklenjena črta, sestavljena iz točk, ki so enako oddaljene od središča.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krog 

Krog je geometrijski lik, ki je omejen s kroţnico. 

Premer in polmer kroga 

Premer je daljica, ki povezuje dve poljubni točki na kroţnici in poteka skozi središče 
kroga. Označimo ga z malo tiskano črko d ali z 2 r, ker je dvakrat daljši od polmera 
kroga. 

Polmer kroga je daljica, ki poteka od središča kroga do poljubne točke na kroţnici. 
Imenujemo ga tudi radij. Označimo ga z malo tiskano črko r. 
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Sekanta  

Premica, ki v dveh točkah seka kroţnico. Poimenujemo jo lahko tudi sečnica.  

 

 

Tangenta  

Premica, ki leţi zunaj kroga in se kroţnice dotika v eni točki, v dotikališču. Je 
pravokotna na polmer, poimenujemo jo lahko tudi dotikalnica.  

 

 

Tetiva 

Tetiva je daljica, ki povezuje dve poljubni točki na kroţnici. Najdaljša tetiva je premer 
kroga, saj povezuje točki na kroţnici, ki sta med seboj najbolj oddaljeni. Tetiva je del 
sekante, ki je v notranjosti kroga.  
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Mimobežnica  

Mimobeţnica je premica, ki s kroţnico nima nobene skupne točke.  

 

 

Simetrija in simetrala 

Lik je osno simetričen, kadar lahko narišemo premico, ki razdeli geometrijsko obliko 
na dva enaka dela. Simetrala je premica, ki geometrijsko obliko razdeli na dva enaka 
dela tako, da je prvi glede na premico zrcalna slika drugega.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Skladnost  

Geometrijski obliki sta skladni takrat, ko ju lahko popolnoma prekrijemo. 

 

Neskončnost  

Filozofi in učenjaki so se o neskončnosti spraševali ţe v letih pred našim štetjem. Prvi 
zapisi o neskončnosti segajo v 6. stoletje pred našim štetjem, ko je grški filozof in 
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astronom, Anaksimander postavil neskončnost za prvino vsemu, kar biva. Označil jo 
je s pojmom »apeiron«, ki Grkom pomeni neomejen, nedoločeno in neskončno. 
Pojem je večen, se ne stara in objema vse svetove (Kovačič in Domajnko, 2002). 

O neskončnosti so razmišljali takole (Kovačič in Domajnko, 2002): 
 - neskončnost je brez začetka, saj če bi imela začetek, bi imela tudi konec; 
 - je nenastala, saj če bi nastala, bi bila tudi minljiva, saj vse, kar nastane, enkrat 
mine;  
 - »apeiron« je pravzrok vsemu drugemu, vsemu vlada in vse zaobjemlje; 
 - »apeiron« je boţanski, neumrljiv in neminljiv. 
 
Neskončnost je zelo abstrakten pojem, ki ga je zelo teţko raziskati, prav tako pa 
učenjaki niso bili enotni glede pojmovanja neskončnosti. 
 

Aristotel je pri svojem delu namesto pojma neskončnost uporabil pojma »poljubno 
mnogo« in »več od vsake izbrane količine«, ker zanj ni nobenega števila, ki bi bilo 
manjše od ene enote in s tem zavračal idejo o neskončnosti, kot jo poznamo danes. 
Angleški matematik John Wallis je v matematični literaturi leta 1665 neskončno 
majhne količine zapisal kot  1/∞ in z njimi računal kot z 0. Podoben zapis pa lahko 
najdemo tudi v pravilih za računanje indijskega matematika in astronoma Bhaskara iz 
12. stoletja, ko je označil, da je a/0 = ∞ (Kovačič in Domajnko, 2002). 

Kovačič in Domajnko sta v svojem delu (2002) predstavila preproste primere 
neskončnosti v ravninski geometriji:  

1. Premica 
Ko rišemo premico, pravzaprav vedno narišemo daljico, saj ima svoj začetek 
in konec. Nihče ne more narisati prave, neskončne premice. 
 

2. Kroţnica 
Čeprav je ploščina kroga omejena, končna, je kroţnica neskončna, saj nima 
začetka in konca. Je simbol cikličnega ponavljanja in neskončnosti in 
ponazarja večni krog ţivljenja in smrti. 
 

3. Spirala 
Tudi spirala je primer neskončnosti, saj se na eni strani s svojimi zavoji 
nadaljuje v neskončnost, na drugi strani pa se v neskončno mnogih zavojih 
skrči v svoje izhodišče. 
 

4. Ornamenti in vzorci 
Ne neskončno dolgem traku se v neskončnost ponavljajo različni ornamenti in 
vzorci, ki so lahko iz geometrijskih elementov in jih učenci lahko v neskončnost 
rišejo pri pouku geometrije. 
 

Učenci se z neskončnostjo srečajo ţe pri risanju krivih črt, saj je kriva črta lahko 
dolga – nima določenega začetka in konca. Pri pouku ravninske geometrije pa se z 
neskončnostjo srečajo v četrtem razredu, ko obravnavajo točko, premico in poltrak. 
Skozi eno točko lahko narišemo neskončno črt, premica se na obeh straneh razteza 
v neskončnost, poltrak pa je na eni strani omejen, na drugi pa se nadaljuje v 
neskončnost. Z neskončnostjo se srečajo tudi pri risanju simetral kroga, saj ima krog 
neskončno mnogo simetral in pri risanju vzporednic in pravokotnic premice, saj ima 
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vsaka premica neskončno le-teh. V petem razredu pa neskončnost pri geometriji 
ponovijo pri spoznavanju pojma ravnina. S temi pojmi vpeljemo idejo neskončnosti in 
učence spodbudimo k raziskovanju in razmišljanju. Ideja o neskončnosti je učencem 
zanimiva, zato lahko iščejo različne primere neskončnosti tudi pri aritmetiki in algebri 
(npr. število rešitev neenačbe) ter na drugih področjih. Tako si bodo še laţje 
predstavljali koncept neskončnosti in razširili svoje znanje.  

 

3 Ravninska geometrija v učnem načrtu za osnovno šolo 

 

Učenci se z geometrijo srečajo ţe v predšolskem obdobju, saj jih različne oblike, črte 
in liki spremljajo pri igri in v različnih ţivljenjskih situacijah. Z vstopom v šolo to znanje 
zberejo in ga nadgrajujejo pri pouku matematike. 

V učnem načrtu za matematiko so navedene teme, ki se jih učijo osnovnošolci: 
najobseţnejša tema je aritmetika in algebra, sledijo ji vsebine iz geometrije in 
merjenja. 

Tema geometrija in merjenje je v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju razdeljena 
na 4 tematske sklope: orientacija, geometrijske oblike in uporaba geometrijskega 
orodja, transformacije in merjenje. V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pa 
temo geometrija in merjenje sestavljajo tematski sklopi: geometrijski elementi, liki in 
telesa, transformacija in merjenje. 

 

3.1 Cilji in vsebine po razredih 

 

Operativni učni cilji, ki obravnavajo ravninsko geometrijo, so v učnem načrtu zapisani 
v sklopu geometrija in merjenje. Cilji za prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje so 
zapisani v tematskih sklopih: geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja in 
transformacije. 

Obravnavi sklopa geometrija in merjenje je v učnem načrtu za prvo triletje skupno 
namenjeno 58 ur: od tega 18 ur v 1. razredu, 15 ur v 2. razredu in 25 ur v 3. razredu. 

 

Operativni učni cilji po razredih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

Učni cilji za 1. razred 

Učenci: 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske oblike v ţivljenjskih 
situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (model); 

 izdelajo modele likov ter jih opišejo; 

 prostoročno rišejo črte in like; 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju ravnih črt in likov. 
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Učni cilji za 2. razred 

Učni cilji iz tematskega sklopa geometrijske oblike in uporaba geometrijskega 
orodja. 

Učenci: 

 prepoznajo, opišejo in poimenujejo geometrijske like; 

 prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, nesklenjene, 
lomljene); 

 narišejo in označijo točko z veliko tiskano črko; 

 označijo presečišče črt; 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju  črt in likov. 

 

Učni cilji iz tematskega sklopa transformacije. 

Učenci: 

 spoznajo in poiščejo simetrijo pri predmetih iz vsakdanjega ţivljenja; 

 prepoznajo in opišejo simetrične oblike. 

 

Učni cilji za 3. razred 

Učni cilji iz tematskega sklopa geometrijske oblike in uporaba geometrijskega 
orodja. 

Učenci: 

 prepoznajo in poimenujejo geometrijske like ter pri opisu lastnosti uporabljajo 
matematične izraze (stranica, oglišče); 

 narišejo večkotnik in ga pravilno poimenujejo glede na število stranic; 

 seznanijo se s pojmom skladnost ob ţivljenjskih primerih in v matematičnih 
okoliščinah; 

 prepoznajo in narišejo skladen lik; 

 narišejo črte med dvema točkama in spoznajo pojem najkrajša razdalja med 
dvema točkama. 
 

Učni cilji iz tematskega sklopa transformacije. 

Učenci: 

 prepoznajo in pokaţejo simetrijo pri predmetih in likih; 

 narišejo simetrične oblike. 

 

V didaktičnih priporočilih je zapisano, da je pri pouku geometrije pomembno, da 
učenci najprej opazujejo konkretne predmete, ki jih obkroţajo in nato skozi didaktično 
igro te predstave poveţejo z matematičnim kontekstom. Z uporabo in izvajanjem 
različnih didaktičnih iger in drugih dejavnosti pa se pri učencih razvija tudi sposobnost 
orientacije v prostoru, kar je zelo pomembna osnovna veščina pri geometriji. Učenci v 
prvem triletju spoznajo osnovne pojme ravninske geometrije: lik, črta in točka. Pojme 
spoznavajo postopoma, z iskanjem podobnosti in razlik likov s predmeti iz okolice, jih 
opisujejo in prepoznavajo z različnih perspektiv in v različnih poloţajih. Pojme lahko 



Janc, A. (2018). Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih. Magistrsko 
delo, Ljubljana: UL PEF 
 

12 
 

vpeljemo, preden jih formalno poimenujemo, saj pri vpeljavi pojma izhajamo iz tega, 
kar učenci ţe znajo in tako jim bo pojem veliko bolj razumljiv in ga bodo laţje usvojili 
(Učni načrt, 2011). 

Ob koncu prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja učenci znajo poimenovati in 
prepoznati različne črte (ravne, krive, sklenjene, nesklenjene) in like ter jih narisati s 
prosto roko ali z uporabo geometrijskega orodja. Pri opisu likov uporabljajo 
matematično terminologijo (npr. stranica, oglišče). V drugem razredu s pomočjo 
konkretnega materiala (zgibanje papirja, odtisi modelov) spoznavajo simetrične 
oblike, v tretjem razredu pa s primeri iz vsakdanjega ţivljenja spoznajo pojem 
skladnost, ki ga potem prenesejo v matematični kontekst. V višjih razredih to znanje 
ponovijo in nadgradijo (Učni načrt, 2011). 

 

Operativni učni cilji v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 

Učni cilji za drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje, ki obravnavajo ravninsko 
geometrijo, so zapisani v treh tematskih sklopih: geometrija in merjenje, liki in telesa 
in transformacije. 

Obravnavi tem iz sklopa geometrija in merjenje je v četrtem razredu namenjenih 30 
ur, prav tako tudi v petem razredu.  

Spodaj zapisani učni cilji vključujejo operativne učne cilje za četrti in peti razred in ne 
za celotno drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje, saj so v raziskavi vključeni le 
geometrijski pojmi, ki jih obravnavamo na razredni stopnji, torej do vključno petega 
razreda devetletne osnovne šole.  

 

Učni cilji za 4. razred 

Učni cilji iz tematskega sklopa geometrija in merjenje. 

Učenci: 

 prepoznavajo ravne črte, določene z dvema točkama, jih opišejo in 
poimenujejo;  

 narišejo in označijo ravne črte z matematičnimi simboli (daljica AB, a; dolţina 
daljice |AB|; premica p, q ...; poltrak k, h ...); 

 narišejo daljico z dano dolţino;  

 poveţejo pojme: daljica, dolţina daljice, mersko število, merska enota; 

 prepoznajo in narišejo skladne daljice; 

 narišejo in označijo presečišče dveh premic;  

 opazujejo odnos med sosednjima stranicama v večkotniku; 

 v različnih situacijah prepoznavajo vzporednice in sečnice; 

 poznajo pojme središče, polmer, kroţnica, krog in razlikujejo med njimi; 

 rišejo kroţnice in kroge z geometrijskim orodjem (šestilom). 

Učni cilj iz tematskega sklopa liki in telesa. 

Učenci:  

 razlikujejo pravokotnik in kvadrat, opišejo medsebojno lego stranic in njihove 
lastnosti. 
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Učni cilji iz tematskega sklopa transformacije. 

Učenci: 

 prepoznavajo simetrične oblike; 

 določijo simetrale likom in predmetom. 

 

Učni cilji za 5. razred:  

Učni cilji iz tematskega sklopa geometrija in merjenje 

Učenci:  

 spoznajo pojem ravnina; 

 poznajo odnose »leţi na«, »ne leţi na«, vzporednost, pravokotnost (sekanje); 

 poznajo odnose med točko, premico, daljico in poltrakom; 

 poznajo in uporabljajo matematično simboliko: vzporednost ||, pravokotnost ⊥, 

A∈p, A∉p; 

 skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k dani premici, 
opazujejo in primerjajo kote v večkotniku; 

 opazujejo in primerjajo kote, ki nastanejo pri sekanju premic; 

 uporabljajo geometrijsko orodje (geotrikotnik) pri risanju vzporednic in 
pravokotnic; 

 grafično seštevajo in odštevajo daljice; 

 v različnih situacijah prepoznajo pojme: polmer in premer kroţnice/kroga, 
sekanta, mimobeţnica, tetiva, tangenta; 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šestilo) pri risanju kroţnice in kroga z danim 
polmerom ter premerom. 
 

Učni cilji iz tematskega sklopa liki in telesa. 

Učenci:  

 opišejo in imenujejo oglišča ter stranice likov (trikotnik, štirikotnik, večkotnik); 

 narišejo pravokotnik in kvadrat z upoštevanjem medsebojne lege stranic in 
skladnosti daljic. 

 

Učni cilj iz tematskega sklopa transformacije. 

Učenci:   

 prepoznajo in oblikujejo simetrične oblike. 

 

V četrtem in petem razredu geometrija postaja ţe bolj abstraktna, saj se učenci pri 
geometriji prvič srečajo s pojmom neskončnost. V četrtem razredu spoznajo 
neskončno premico, v petem razredu pa spoznajo pojem ravnina, ki je prav tako 
neskončna. Zato je v didaktičnih priporočilih zapisano, da moramo tem pojmom 
nameniti posebno pozornost, učenci pa naj oba elementa zaznavajo kot elementa v 
nastajanju, ki se nadaljujeta v neskončnost (Učni načrt, 2011). 
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V četrtem razredu spoznajo in utrjujejo pojme daljica, premica in poltrak, pri risanju in 
označevanju pa uporabljajo matematične simbole. Učenci se pri risanju črt in likov 
navajajo na uporabo geometrijskega orodja. Kvadrate in pravokotnike rišejo s 
šablono, pri risanju kroga in kroţnice pa si najprej pomagajo z vrvico in predmeti, 
kasneje pa uporabijo tudi šestilo. Z geometrijskim orodjem si pomagajo tudi pri 
risanju skladnih daljic, pred tem pa si pomagajo tudi z mreţo ali prozornim papirjem. 
Svoje znanje nadgrajujejo tudi pri simetriji in oblikujejo simetrične oblike in vzorce s 
premiki, vrteţi in zrcaljenjem (Učni načrt, 2011). 

 

4 Teorije poučevanja in učenja geometrije 

 

Skozi leta proučevanja geometrije so se oblikovali različni pogledi na učenje in 
poučevanje, s tem pa so nastale tudi teorije, ki zagovarjajo različne pristope k učenju 
in poučevanju. 

Behavioristi zagovarjajo, da matematične pojme, kar vključuje tudi geometrijske 
pojme, poučujemo skozi verigo povezav v obliki vprašanje – odgovor. To učenje 
poteka počasneje, za učenca pa so pomembne predvsem povratne informacije. 
Pozitivna povratna informacija učenca motivira za razmišljanje in učenje, pri učencu 
pa spodbudi ţeljo po odgovoru na naslednje vprašanje (Hodnik Čadeţ, 2004b).  

Kognitivisti pa poudarjajo, da je najboljši aktiven pristop, ki učenca celostno aktivira 
in ga postavlja v okolje, kjer raziskuje, odkriva in si sam zgradi razumevanje 
matematičnega pojma. Ta pristop upošteva učenčevo predznanje in njegovo zrelost 
za učenje določenega pojma, učenec pa je ves čas aktiven (Hodnik Čadeţ, 2004b).  

Učenci pa si v procesu učenja pojmov in izoblikovanju različnih pojmovanj lahko 
ustvarijo napačne predstave, ki jih je treba odkriti in preoblikovati. S tem se ukvarjajo 
konstruktivisti, ki veliko pozornosti namenjajo spreminjanju obstoječih, zlasti 
napačnih pojmovanj. Teorija konstruktivističnega učenja pa ne predpostavlja 
specifične učne metode, ampak v ospredje postavlja posameznika in njegove 
individualne potrebe in uporabo različnih učnih metod (Orton, 1994 v Hodnik Čadeţ, 
2004b). Ustrezna učna metoda pa je tista, ki upošteva starost učencev, njihove 
sposobnosti, naravo matematičnega pojma in dostopnost ustreznih materialov, s 
čimer zagotovi optimalno interakcijo med konkretno in miselno aktivnostjo (Hodnik 
Čadeţ, 2004b). 

Konstruktivistično poučevanje pojmov poteka po naslednjih korakih (Marentič 
Poţarnik, 2000): 

 ugotavljanje predznanja učencev: ugotavljanje učenčeve predstave o 
določenem obstoječem pojmu prek odprtih vprašanj ali intervjuja;  

 kognitivni in socialno kognitivni konflikt: z ustvarjanjem kognitivnega konflikta 
učenec ugotovi, da njegova obstoječa razlaga ali poimenovanje ni ustrezno; 
lahko pa sproţimo tudi socialno kognitivni konflikt, pri katerem učenci z 
eksperimentiranjem ugotovijo svoje napačno pojmovanje; 

 ubeseditev nove opredelitve: učencem pomagamo pri novem poimenovanju ali 
razlagi določenega pojma, spodbudimo jih tudi pri dokumentiranju ugotovitev.  
 

V nadaljevanju bosta predstavljeni dve pomembnejši teoriji razvoja geometrijskih 
pojmov: teorija kognitivnega razvoja po Jeanu Piagetu in teorija poučevanja in učenja 
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geometrijskih pojmov po van Hielu, ki predstavlja teoretični okvir našega raziskovanja 
in bo sluţila za določanje nivojev geometrijskega mišljenja pri izbrani skupini 
petošolcev.  

 

4.1 Teorija kognitivnega razvoja po Jeanu Piagetu 

 

Jean Piaget se je rodil leta 1896 v Švici in je eden najpomembnejših znanstvenikov 
20. stoletja. Deloval je na različnih področjih, zlasti na področju naravoslovja in 
psihologije. Na področju psihologije je začel raziskovati procese otrokovih miselnih 
konstrukcij. V tistem času je veljalo, da je otrokov miselni svet v vseh temeljnih 
kvalitetah enak miselnemu svetu odraslega, zato je bilo to njegovo raziskovanje zelo 
odmevno (Labinowicz, 1989).  

Na osnovi različnih eksperimentov je oblikoval teorijo otrokovega razvoja prostorskih 
predstav. V tej teoriji zagovarja stališče, da otrok svet najprej doţivlja topološko, nato 
projektivno in na koncu evklidsko. 

Razlikuje med zaznavanjem, ki ga opredeli kot poznavanje predmetov, ki izhajajo iz 
neposrednega stika z njimi, in miselne predstave predmetov v njihovi odsotnosti. Na 
senzomotorični stopnji, do drugega leta starosti, se razvije sposobnost čutnega 
zaznavanja in usklajevanja gibalnih aktivnosti. Zmoţnost rekonstrukcije prostorskih 
predstav pa se začne razvijati po drugem letu starosti, pa vse do sedmega leta 
starosti, ko otroci večinoma doseţejo stopnjo konkretnih operacij (Dickson idr., 1993).  

Prve geometrijske lastnosti, skozi katere otrok razvija prostorske predstave, so po 
njegovi razvojni teoriji topološke lastnosti. Značilno je, da imajo predmeti določene 
prostorske karakteristike, ki niso odvisne od velikosti ali oblike. Piaget je za 
ugotavljanje otrokovih sposobnosti uporabljal test zmoţnosti prepoznavanja oblik z 
dotikom in zmoţnost reproduciranja in ustvarjanja geometrijskih oblik z risanjem. 
Topološke karakteristike je poimenoval kot:  
-  bliţina: otrok nariše oči na obrazu skupaj, četudi jih nariše pod usta; 
- ločevanje oziroma razlikovanje: otrok nariše telo tako, da se glava in telo ne 
prekrivata; 
-  urejenost: otrok nariše nos med oči in usta; 
-  ograjevanje: otrok nariše oči znotraj glave; 
-  kontinuiteta: otrok nariše roke, ki izhajajo iz telesa in ne iz glave. 
 

Drugo skupino geometrijskih lastnosti, skozi katere otroci doţivljajo svet, je Piaget 
poimenoval projektivne lastnosti. Otroci v tem obdobju razvijajo sposobnost 
predstavljanja različnih objektov z različnih zornih kotov, česar prej zaradi 
egocentričnega mišljenja še niso bili sposobni. Otroci v tem obdobju lahko ţe 
poskušajo narisati obraz s profila, še vedno pa bosta na obrazu narisani obe očesi. 
Ravnost je značilna projektivna lastnost, saj ravna črta ostane ravna, ne glede na to, 
s katerega zornega kota jo gledamo (Dickson idr., 1993).  

Tiste lastnosti, ki se nanašajo na velikost, razdaljo in smer ter vodijo k merjenju 
dolţine, kotov, površin in drugih, pa je Piaget poimenoval evklidske lastnosti. Otroci 
so sposobni razlikovanja različnih geometrijskih likov, na podlagi velikosti kotov in 
dolţine stranic (razlikujejo npr. trapez od pravokotnika) (Dickson idr., 1993).  
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Kot primer razvoja prostorskih predstav si lahko pogledamo naslednji primer. Otrok 
bo izmed vseh oblik najprej razlikoval prstan, saj ima znotraj kroga »luknjo«, ki se 
nanaša na lastnost ograjevanja, kar je topološka lastnost. Potem bo razlikoval krog 
od kvadrata in romba, saj krog nima stranic, ravnost pa je projektivna lastnost. Na 
koncu bo, glede na velikosti kotov, razlikoval še med kvadratom in rombom, kar pa je 
evklidska lastnost (Dickson idr., 1993).  

 

Slika 1: Primer prostorskega razmišljanja po Piagetu (Dickson idr., 1993).  

 

4.2 Teorija poučevanja in učenja geometrijskih pojmov po van Hielu 

 

Zakonca Pierre Marie van Hiele in Dina van Hiele-Geldof sta bila nizozemska učitelja, 
ki sta v svoji doktorski disertaciji raziskovala, kako se pri učencih razvija geometrijsko 
mišljenje in ob tem zasnovala 5-stopenjski model razumevanja geometrijskih pojmov. 
Ta model se lahko uporablja za vodenje pouka geometrije ali pa za ugotavljanje ravni 
geometrijske zrelosti učencev (Crowley, 1987). 

Van Hiele je v svojem izvirnem delu stopnje oštevilčil od 0 do 4, nekateri avtorji in 
kritiki pa se ne strinjajo s tem in so stopnje oštevilčili od 1 do 5 in dodali stopnjo 0, ki 
je osnovnejša stopnja kot vizualna (Clements, Battista, 1992). Z raziskavami so 
dokazali, da nekateri učenci ne dosegajo vizualne stopnje, saj prepoznavajo le 
nekatere geometrijske oblike, ne znajo pa oblikovati vizualnih podob. Učenci, ki ne 
delujejo na vizualni stopnji, opazijo le podskupine vizualnih značilnosti, ne zmorejo 
pa razlikovati vseh značilnosti. Učenci na primer razlikujejo med liki, ki jih obdajajo 
krive črte in tistimi s sklenjenimi lomljenimi črtami, ne znajo pa ločevati znotraj 
skupine oblik (Clements, Battista, 1992).  

Stopnje so zaporedne in hierarhično urejene, za razumevanje pojmov in 
napredovanje po stopnjah pa mora vsak posameznik skozi vse predhodne faze in 
stopnje (Hoffer 1981 v Clements, Battista, 1992). Napredek iz ene stopnje v drugo ni 
toliko pogojen z biološkim zorenjem in razvojem kot z načinom poučevanja.  

Učiteljeva vloga je, da z izbiro ustreznih vsebin in materialov usmerja učence in jih 
spodbuja k napredku. Učenci pa naj bi sami določili, kdaj so pripravljeni na prehod na 
naslednjo stopnjo. Za vsako fazo je treba načrtovati vlogo učitelja in cilje pouka, ki 
omogočajo tako učenje (Clements, Battista, 1992). 

Vsaka stopnja ima svoje jezikovne posebnosti in sistem odnosov, ki povezujejo 
geometrijske pojme. Pri poučevanju se lahko pojavi problem, saj učenci s svojimi 
miselnimi procesi ne morejo slediti učitelju, ki je na višji stopnji in uporablja jezik, ki 
ga učenec ne razume. To pa je lahko tudi vzrok za učenčevo nepravilno uporabo 
pojmov in povzroča teţave pri razumevanju geometrije (Crowley, 1987). 
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4.2.1  Stopnje razumevanja geometrijskih pojmov po van Hielu 

 

Kot smo ţe prej omenili, različni avtorji različno označujejo stopnje razumevanja 
geometrijskih pojmov. Spodnji opisi stopenj so povzeti po članku  The van Hiele 
model of the development of Geometric Thought (Crowley, 1987), ki uporablja 
številčenje od 0 do 4. To so: vizualna stopnja, opisna stopnja, stopnja neformalnega 
sklepanja, stopnja formalnega sklepanja in rigorozna ali strogo matematična stopnja. 

Učenci na niţji stopnji pridobivajo geometrijske izkušnje skozi različne dejavnosti in 
uporabo konkretnega materiala, ki vključujejo uporabo geoplošče, rezanje in zgibanje 
papirja, uporabo različnih palic, slamic, tangramov in geometrijskih sestavljank. 
Starejši učenci, ki dosegajo 1. in 2. stopnjo, pa v svoje delo lahko vključujejo različne 
igre, ki jim pomagajo pri razumevanju in uporabi novega znanja. Na podlagi raziskav 
z Brooklynske univerze so avtorji (Burger, 1985; Burger in Shaughnessy, 1985 in 
1986; Hoffer, 1981 in Prevost, 1985) navedli aktivnosti, ki so primerni za prve štiri 
stopnje. Primeri teh aktivnosti so zapisani pod vsako stopnjo.      

0. Vizualna stopnja 
Najniţja, začetna stopnja je vizualna stopnja. Učenci na tej stopnji zaznajo 
prostor kot nekaj, kar jih obdaja. Prepoznajo različne oblike na podlagi videza 
in jih obravnavajo kot celoto, ne znajo pa našteti njihovih lastnosti in delov. 
Učenci na tej stopnji ne uporabljajo stroge matematične terminologije, 
prepoznajo določene oblike in jih poveţejo z določenimi predmeti. 
 
Če bi učencem na tej stopnji dali sliko različnih kvadratov in pravokotnikov, bi 
jih prepoznali in poimenovali, ker so te oblike ţe prej spoznali in so jim 
podobne, ne bi pa znali definirati razlik med kvadratom in pravokotnikom. Like 
bi znali tudi narisati, ne bi pa prepoznali določenih lastnosti likov: vsi koti so 
pravi koti, nasprotni stranici sta vzporedni, vsi kvadrati so pravokotniki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Različni pravokotniki  

Primeri dejavnosti, ki spodbujajo razmišljanje učencev na vizualni stopnji. 

 

Učenci: 

1. rišejo, barvajo, prepogibajo in ustvarjajo različne geometrijske oblike; 
2. določijo obliko ali odnose med geometrijskimi oblikami s pomočjo preproste 

risbe in razvrščajo oblike po različnih kriterijih; 
3. ustvarjajo geometrijske oblike s kopiranjem/prerisovanjem oblik, s pomočjo 

geoplošče, z obrisovanjem predmetov, gradijo različne geometrijske oblike 
z različnimi pripomočki (palice, slamice); 

4. pri opisovanju geometrijskih oblik uporabljajo enostaven jezik (kocka je 
videti kot škatla); 
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5. se ukvarjajo s problemi, ki jih je mogoče rešiti z uporabo oblik, z merjenjem 
in štetjem: dva enaka trikotnika uporabijo pri konstrukciji pravokotnika.   

 
1. Opisna stopnja 

Na tej stopnji učenci začnejo analizirati geometrijske pojme. Skozi opazovanje 
in eksperimentiranje spoznavajo lastnosti likov, ki jih prej niso poznali. 
Spoznajo, da imajo določene oblike skupne lastnosti in tako tvorijo skupine 
oblik. 
 
Učenci iz mnoţice likov znajo razvrstiti like po skupinah glede na določene 
lastnosti. Učenci na tej stopnji ne razvrščajo likov po videzu (manjši, oţji, tanjši 
lik), ampak upoštevajo določene lastnosti likov (število stranic, število kotov). 

Primeri dejavnosti, ki spodbujajo razmišljanje učencev na opisni stopnji. 

Učenci: 

1. merijo, barvajo, prepogibajo in reţejo papir, sestavljajo modele 
geometrijskih likov, prepoznajo lastnosti oblik in druga geometrijska 
razmerja (zmaja iz papirja (deltoid) prepognejo po daljši diagonali in 
opazujejo nastalo obliko); 

2. opisujejo geometrijske oblike: učence vprašamo, kako bi brez risanja 
nekomu, ki še nikoli ni videl določenega geometrijskega pojma, razloţil, kaj 
je to; 

3. primerjajo geometrijske oblike glede na njihove značilnosti; 
4. primerjajo geometrijske oblike glede na posamezne lastnosti: 

- število stranic, 
- število oglišč, 
- število simetral; 

5. prepoznajo in narišejo geometrijsko obliko po ustnem ali pisnem opisu: 
-   učitelj si zamisli lik, učenci pa s pomočjo učiteljevih namigov pridejo do 
pravilne rešitve – učitelj postopoma razkriva lastnosti geometrijske oblike; 

6. prepoznajo geometrijsko obliko s pomočjo vizualnih namigov: učitelj 
postopoma razkriva izbrano geometrijsko obliko, učenci pa na vsakem 
koraku predvidijo nastalo geometrijsko obliko; 

7. z raziskovanjem različnih geometrijskih oblik oblikujejo »pravila« in 
nekatera spoznanja posplošijo na določeno skupino geometrijskih oblik: 
geometrijski liki s štirimi koti sodijo v skupino štirikotnikov;  

8. odkrivajo lastnosti neznanih geometrijskih oblik: s pomočjo primerov in 
protiprimerov določijo lastnosti neznane geometrijske oblike (like razdelijo v 
dve skupini – na pravokotnike in like, ki niso pravokotniki, ter na podlagi 
primerjave odkrijejo lastnosti, ki so značilne za pravokotnike); 

9. spoznavajo in uporabljajo ustrezno matematično terminologijo; 
10. rešujejo geometrijske probleme, ki zahtevajo poznavanje lastnosti 

geometrijskih oblik.  
 
 

2. Stopnja neformalnega sklepanja 
Učenci na tej stopnji znajo vzpostaviti povezave med lastnostmi znotraj 
skupine oblik (npr. v štirikotniku sta nasprotni stranici vzporedni, zato morajo 
biti tudi nasprotni koti enako veliki) ali med skupinami (kvadrat je pravokotnik, 
saj ima vse lastnosti pravokotnika, pravokotnik pa ni kvadrat). Različne oblike 
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razvrščajo po skupinah in znajo utemeljiti svojo odločitev, prav tako pa na tej 
stopnji ţe razumejo definicije in jih neformalno argumentirajo.  

Primeri dejavnosti, ki spodbujajo razmišljanje učencev na stopnji neformalnega 
sklepanja. 

 

Učenci:  

1. preučujejo odnose, ki so jih spoznali na 1. stopnji in jih vključujejo v 
reševanje problemov: na geoplošči oblikujejo geometrijski lik, ki ga nato po 
navodilih spreminjajo (štirikotnik spremenijo v kvadrat, kvadrat v romb, 
romb v paralelogram) in razmišljajo o spremembah, ki so bile potrebne za 
vsako transformacijo; 

2. opisujejo geometrijske oblike in se med seboj preverjajo in primerjajo 
odgovore: vprašamo jih, če bi lahko izbrano geometrijsko obliko opisali v 
manj korakih in ali bi lahko uporabili različne korake;  

3. uporabljajo ustrezno matematično terminologijo in definicije; 

4. sledijo in oblikujejo neformalne argumente;  

5. z uporabo diagramov in oblik predstavijo neformalne argumente in jih tudi 
sami oblikujejo; 

6. pokušajo zagotoviti več kot en pristop ali pojasnilo: nasprotni stranici pri 
pravokotniku sta vzporedni ali nasprotni stranici pri pravokotniku sta 
skladni. 

 

Naštetim stopnjam sledita še stopnja neformalnega sklepanja in rigorozna stopnja 
oziroma strogo matematična stopnja, ki pa nista aktualni za našo raziskavo in vzorec 
učencev, ki bodo sodelovali v raziskavi, zato ju ne bomo podrobneje predstavljali.  

 

4.2.2 Faze v poučevanju in učenju geometrijskih pojmov  

 

Van Hiele je oblikoval tudi faze poučevanja, ki vodijo učenca, da napreduje med 
stopnjami. Te faze so: informacija, vodeno odkrivanje, razlaga, prosto odkrivanje in 
integracija (Crowley, 1987).  

1. Informacija 
Namen te faze je, da učitelj z odgovori dobi vpogled v predznanje učencev o 
tej vsebini in poznavanju terminologije, učenci pa se seznanijo s temo, ki jo 
bodo podrobneje obravnavali. V začetni fazi učenci in učitelj sodelujejo v 
pogovoru in opazujejo različne geometrijske oblike. Učitelj lahko na primer 
sprašuje: »Kako bi poimenoval lik, ki je na mizi? Kakšne so njegove lastnosti? 
Kaj je štirikotnik? Kaj je kvadrat? V čem sta si podobna? V čem sta si 
različna? Ali je štirikotnik kvadrat? Zakaj tako misliš?« Seveda pa je mogoče 
učenčeva predznanja ugotoviti tudi na druge načine. 
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2. Vodeno odkrivanje 
Ta faza je namenjena aktivnemu raziskovanju s pomočjo materialov, ki so 
skrbno izbrani. Učitelj mora načrtovati kratke naloge, ki od učencev izzovejo 
konkretne odgovore in jim postopoma razkrijejo strukturne značilnosti.  
 
Primer: učitelj pripravi geoploščo, učenci pa oblikujejo štirikotnik z enako in 
različno dolgimi stranicami. Pri naslednji nalogi oblikujejo štirikotnik z eno 
simetralo, z dvema simetralama, s tremi simetralami ... 
 

3. Razlaga 
Učenci gradijo znanje na podlagi preteklih izkušenj, ki so jih dobili med 
raziskovanjem, izraţajo in izmenjavajo svoje poglede o opazovanih predmetih. 
Vloga učitelja je minimalna, in sicer, da postopoma uvaja matematično 
terminologijo in spodbuja učence pri uporabi le-te.  
 
Primer: učenci razpravljajo o značilnostih štirikotnikov, ki so jih spoznali med 
raziskovanjem, ob tem pa uporabljajo matematično terminologijo. 
 

4. Prosto odkrivanje 
Učenci se srečajo z bolj kompleksnimi nalogami, ki zahtevajo uporabo in 
zdruţevanje znanja, ki so ga ţe osvojili. Naloge imajo lahko več rešitev, več 
postopkov reševanja, so odprtega tipa. Učitelj mora pripraviti dovolj zahtevne 
naloge in spodbujati učence k razmišljanju, da si z iskanjem lastne poti do 
rešitve pridobijo veliko novih izkušenj.  
 
Primer: naloge s tangramom – na papirju kvadratne oblike so narisani liki, ki 
skupaj sestavljajo kvadrat. Učenci razreţejo papir, da dobijo različne like in 
potem ugotavljajo, na koliko različnih načinov lahko sestavijo štirikotnik, 
kvadrat, koliko različnih geometrijskih oblik lahko sestavijo.    
 

5. Integracija   
Učenci svoje znanje povzamejo in zdruţijo v celoto. Pri tem jim lahko pomaga 
učitelj. Učenci so po tej fazi pripravljeni na nove informacije in tako se učenje 
nadgrajuje.  
 
Primer: učenci lahko v obliko miselnega vzorca zapišejo lastnosti štirikotnikov, 
ki so se jih naučili. Lahko se igrajo igro v paru, kjer prvi postavlja vprašanja 
drugemu in s tem ponovijo svoje znanje.  

 

5 Poučevanje pojmov iz ravninske geometrije v naši osnovni šoli 

 

Z učenjem matematike in geometrije učenec pridobiva znanje o matematičnih pojmih 
in simbolih, z reševanjem različnih problemov pa pridobiva matematične strategije in 
spretnosti reševanja le-teh (Hodnik Čadeţ, 2004b). Da učenje ni le kopičenje znanja, 
ampak je aktivna izgradnja osebnega smisla ob samostojnem in kritičnem 
razmišljanju, pa poudarja Barica Marentič Poţarnik v svojem delu Psihologija učenja 
in poučevanja (2000). Dodaja tudi, da je zelo pomembno aktivno učenje s primeri iz 
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vsakdanjega ţivljenja in da imajo obstoječe ideje, stališča, pojmovanja in cilj bistven 
vpliv na to, kako in česa se naučimo (Marentič Poţarnik, 2000).  

Pojme v ravninski geometriji lahko poučujemo na dva načina: s primeri (induktivno) 
ali z definicijami (deduktivno). Induktivno v splošnem pomeni sklepanje od primerov 
na splošno pravilo, v nasprotju z deduktivnim, kjer najprej postavimo splošno pravilo 
in iščemo primere (npr. tako v šoli vpeljemo pravokotnost: najprej pokaţemo lego 
dveh pravokotnih premic, nato pa učenci iščejo še druge primere pravokotnosti).  

Pri induktivnem poučevanju učitelj najprej določi ali bo cilj učenja, da učenci pojem le 
prepoznajo ali pa ga znajo uporabiti tudi v novih situacijah. Potem se, glede na to, na  
kateri razvojni stopnji se učenec sreča z določenim pojmom, učitelj odloči, katere 
značilnosti bo izpostavil in katere zanemaril. Določi tudi predpogoje, ki so pomembni 
za razumevanje novega pojma in ugotovi stopnjo predznanja o določenem pojmu. 
Učitelj nato pove nekaj tipičnih primerov in doda še netipične primere, da se izogne 
preozki uporabi pojma. Poda tudi nekaj negativnih primerov oziroma protiprimerov, 
da učenci laţje usvojijo pojem in preprečujejo mešanje pojmov. Pri preverjanju in 
utrjevanju znanja pa učitelj učencem poda pomešane primere in protiprimere, ki jih 
učenci nato med seboj razlikujejo. Če učenci sami poiščejo še dodatne primere, pa to 
dokazuje, da so usvojili pojem in ga razumejo. Na koncu pa učitelj skupaj z učenci 
oblikuje definicijo in naučeni pojem uvrsti v mreţo sorodnih pojmov. Pri takem 
poučevanju mora učitelj zagotoviti tudi primerno stopnjo nazornosti, da učenci lahko 
pojem spoznavajo s čim več čutili (Marentič Poţarnik, 2000).  

Na različnih razvojnih stopnjah se mora učenec večkrat srečati s pojmi, da jih ponovi 
in nadgradi znanje o pojmu, doda značilnosti ter jih spoznava na abstraktnejši način. 
Pojmi se torej razvijajo postopno in skozi daljše obdobje. Učencem pa moramo 
omogočiti tudi oziroma jih spodbuditi, da usvojene pojme znajo povezovati v mreţe 
ali sisteme. To pa doseţemo z medpredmetnimi povezavami, ki učencem omogočijo 
spoznavanje določenega pojma v različnih kontekstih (Marentič Poţarnik, 2000).   

V višjih razredih osnovne šole, ko so učenci ţe zmoţni osnovnega formalnologičnega 
mišljenja, pa pojme lahko poučujemo tudi deduktivno oziroma prek definicij. Učitelj 
učencem najprej posreduje definicijo, ki je lahko bolj ali manj zahtevna – upoštevati 
mora razvojno stopnjo, na kateri so učenci in izbrati primerno definicijo. Nato ugotovi, 
ali učenci obvladajo vse pojme, ki sestavljajo definicijo. Učencem nato, za dodatno 
predstavo obravnavanega pojma, pove nekaj tipičnih in netipičnih primerov. Znanje 
preveri tako, da učence spodbudi k navajanju novih primerov in protiprimerov in ne le 
z reprodukcijo definicije. Vse prevečkrat učitelji od učencev zahtevajo le reprodukcijo 
definicije, s čimer pa ne preverijo učenčevega razumevanja pojma. Če učenec na 
pamet pove definicijo, ki se jo je dobesedno naučil na pamet, je smiselno, da jo nato 
obnovi še s svojimi besedami in tako dokaţe, da jo res razume. Pri tem pa je 
pomembno tudi, da učencev ne sprašuje le po primerih in protiprimerih, ki so jih 
obravnavali pri pouku, ampak zahteva tudi druge, nove primere in protiprimere  
(Marentič Poţarnik, 2000).    

Skozi leta učenja in poučevanja pa se je spremenila tudi vloga učitelja. Ta ni več le 
prenašalec znanja, ampak mora učencem zagotoviti pouk, ki spodbuja kakovostno 
učenje. To pa doseţe z razumevanjem procesa poučevanja in z uporabo različnih 
metod pri pouku. Učenje učenja postaja eden najpomembnejših ciljev šolanja 
(Marentič Poţarnik, 2000). Učitelj mora učencem pribliţati matematiko, jih spodbujati 
pri razvijanju pozitivnega odnosa do matematike in zaupanja v lastne matematične 
sposobnosti (Cotič idr., 2003).  
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Poučevanje geometrije se začne z opazovanjem konkretnih predmetov, didaktično 
igro in razvijanjem sposobnosti orientacije v prostoru (Učni načrt, 2011). Učitelj mora 
pripraviti čim več konkretnega materiala, da učenci lahko opazujejo, razmišljajo, 
sklepajo in skozi različne situacije rešujejo določene probleme (Cotič idr., 2003). Pri 
tem je pomembno, da so učenci aktivni, da samostojno iščejo poti do rešitve, učitelj 
pa jih le usmerja in podpira pri aktivnem iskanju moţnih rešitev. Če učitelj učencu 
prepreči samostojno reševanje problema in mu pokaţe pot do rešitve, izniči 
formativno plat matematičnega izobraţevanja. Učencu se ne oblikujejo umske 
sposobnosti, teţave pa se lahko pojavijo tudi pri razumevanju matematičnih pojmov 
in konceptov (Cotič idr., 2003). 

Učitelj tako s premišljenim in dobro zasnovanim poučevanjem lahko doseţe, da 
učenci napredujejo v miselnem razvoju ter dosegajo kakovostno znanje. Zato mora v 
učnem procesu upoštevati tudi pomembne didaktične elemente (aktivne metode 
dela, motivacija, pogovor), ki učencem pomagajo pri osvajanju znanja, zlasti pri 
razumevanju osnovnih matematičnih pojmov, s katerimi se morajo srečati v različnih 
situacijah. Ker je veliko učencev slabo motiviranih za reševanje nalog in različnih 
matematičnih problemov, mora učitelj poskrbeti tudi za zanimivo in ustrezno 
motivacijo. S premišljeno motivacijo učenci začutijo pomen in smiselnost vsebin in 
znanja in znanje laţje ponotranjijo (Ţakelj, 2003). Prav tako mora učitelj upoštevati 
različne sposobnosti učencev in z individualizacijo in diferenciacijo zagotoviti 
uspešno nadgrajevanje znanja (Cotič idr., 2003).  

Matematične pojme lahko vpeljemo, še preden jih formalno poimenujemo (Učni načrt, 
2011). Pri tem pa je treba poudariti, da se učenci pojmov ne učijo, ampak jih 
pridobivajo. Pomembno je, da oblikujejo pojmovne predstave, saj pri reševanju 
problemov pogosteje uporabljamo pojmovno predstavo kot definicijo (Valenčič Zuljan, 
Ţakelj, 2015). To pa uresničujemo z različnimi dejavnostmi, ki vključujejo aktivno 
učenje. Učenci naj opazujejo in opisujejo geometrijske like ter jih primerjajo s 
predmeti iz okolice, opazujejo naj jih z različnih perspektiv in iščejo podobnosti in 
razlike (Učni načrt, 2011). Pozorni moramo biti tudi na rabo pojmovnega izraza, saj 
ima učenec lahko primerno predstavo, zna pokazati ali narisati kroţnico, zamenjuje 
pa izraza »krog« in »kroţnica«. To pa lahko vodi v kasnejše teţave pri razumevanju 
in uporabi pojmov (Valenčič Zuljan, Ţakelj, 2015). Teţave lahko nastanejo tudi, če 
učitelj ne spremlja konstrukcije znanja pri učencih in uvede nove pojme, ko učenci še 
niso pripravljeni, saj mora upoštevati, da struktura ţe obstoječega znanja zelo vpliva 
na vrstni red učenja in poučevanja (Ţakelj, 2003). 

Ko govorimo o matematičnih in geometrijskih pojmih, se moramo zavedati njihove 
pomembne vloge pri razumevanju matematike. Ţe v fazi učenja je treba nameniti 
veliko pozornosti razumevanju le-teh. Učitelj ne preverja le končnega znanja, ampak 
spremlja učenčeve reprezentacije pojmov in sposobnost fleksibilnega prehajanja med 
njimi. Hkrati spremlja, če so učenci sposobni navajati primere in protiprimere in vidi, 
kako konstruirajo svoje znanje in pojmovne predstave. S sprotnim preverjanjem pa 
učitelj lahko pravočasno odkrije in odpravi napačne predstave in razumevanje 
matematičnih pojmov, učenci pa dobijo vpogled v svoje znanje. Hkrati pa je to tudi 
dobra povratna informacija učitelju o doseganju posameznih učnih ciljev in različnih 
zmoţnosti učencev. Učitelj oceni stanje znanja pri učencih, kar mu pomaga pri 
nadaljnjem načrtovanju učnega procesa (Ţakelj, 2003). 

Barica Marentič Poţarnik (2000) pa je izpostavila najpogostejše teţave pri 
poučevanju pojmov: 
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 v učbenikih in učnem načrtu najdemo veliko količino obravnavanih pojmov, 
posledica pa je lahko bolj površna obravnava in hitrejše pozabljanje; 

 verbalizem – učenje pojmov prevečkrat enačimo z učenjem besed, obnovo 
definicije in navajanjem ţe znanih primerov, ob tem pa nismo prepričani, če 
učenci res razumejo obravnavani pojem; 

 prezahtevnost nekaterih pojmov – pri učenju pojmov moramo upoštevati, na 
kateri razvojni stopnji so učenci; 

 premajhna povezanost – povezovanje pojmov in odnosov med njimi znotraj 
predmeta in med predmeti (Marentič Poţarnik, 2000). 

Poleg tega pa moramo sproti preverjati tudi razumevanje pojmov. To pa zagotovimo 
tako, da učenci s svojimi besedami razloţijo pojem ali definicijo in navedejo svoje 
primere. 

V današnjih šolah se pojavlja vse več učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi 
teţavami pri matematiki. Pomembno je, da učne teţave pravočasno prepoznamo in 
učencem nudimo ustrezno pomoč oziroma diferenciacijo in individualizacijo v 
procesu poučevanja. Učitelj je prvi, ki ima stik z učencem in tako tudi prvi prepozna 
učne teţave učencev. Zato je prav on ključni strokovni delavec v procesu nudenja 
pomoči učencem z učnimi teţavami. Da pa bi ţe v začetku poskusil preprečiti pojav 
učnih teţav, za uspešnejše poučevanje v razredu lahko upošteva splošne strategije 
dobre poučevalne prakse in s tem omogoči uspešno učenje okoli 80 odstotkov 
učencev v razredu (Košak in Velikonja, 2011). 

 

6 Empirični del 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Geometrija predstavlja pomemben del pouka matematike, zato je razumevanje in 
uporaba le-te pomemben dejavnik pri razvoju kognitivnih spretnosti pri učencih. 
Vsebine iz geometrije spremljajo učence skozi vsa vzgojno-izobraţevalna obdobja, 
znanje pa se nadgrajuje, zato je pomembno, da se učenci geometrije in geometrijskih 
pojmov učijo z razumevanjem.  

Z raziskavo ţelimo dobiti vpogled v razumevanje pojmov v ravninski geometriji pri 
petošolcih. Zanima nas razumevanje osnovnih pojmov v ravninski geometriji in 
odnosov med njimi, kako učenci interpretirajo in uporabljajo matematične simbole in 
kako razumejo pojem neskončnost, s katerim se srečajo tudi pri ravninski geometriji. 
Z analizo reševanja sestavljenih nalog bomo ugotovili tudi, katera stopnja 
geometrijskega mišljenja po van Hielu prevladuje pri izbranem vzorcu učencev 5. 
razreda. Na podlagi rezultatov raziskave bodo učitelji dobili povratno informacijo o 
razumevanju geometrijskih pojmov njihovih učencev, s tem pa bodo lahko še 
izpopolnili in prilagodili svoj načrt dela na področju poučevanja geometrijskih pojmov. 

 

6.2 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Kako učenci 5. razreda osnovne šole pri izbranih nalogah razumejo osnovne 
pojme v ravninski geometriji in odnose med njimi? 
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2. Kako učenci 5. razreda osnovne šole pri izbranih nalogah interpretirajo in 
uporabljajo simboliko v ravninski geometriji?  

3. Kako učenci 5. razreda osnovne šole rešujejo izbrane naloge iz ravninske 
geometrije, ki so povezane s pojmom neskončnost? 

4. Kolikšen deleţ pri izbranem vzorcu petošolcev dosega opisno stopnjo in 
stopnjo neformalnega sklepanja po van Hielovi teoriji razumevanja 
geometrijskih pojmov?  

5. Ali obstajajo pomembne razlike v razumevanju pojmov v ravninski geometriji 
pri izbranih nalogah glede na spol učencev? 

 

6.3 Raziskovalni pristop in metoda  

 

Raziskava v empiričnem delu magistrskega dela temelji na kvantitativnem 
raziskovalnem pristopu, uporabljena metoda pa je deskriptivna neeksperimentalna.  

 

6.3.1 Vzorec 

Vzorec raziskave je neslučajnostni namenski in zajema dečke in deklice petih 
oddelkov 5. razreda osnovne šole, in sicer 3 oddelke centralne osnovne šole in dva 
oddelka podruţničnih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 107 učencev, od tega je 
58 dečkov in 49 deklic. Za izvedbo raziskave sem pridobila soglasje staršev. Razredi 
so bili izbrani naključno, povprečna starost učencev je 10 let.  

 

6.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v prvem tednu junija 2017. Učenci so naloge reševali v 
okviru rednega pouka, med uro matematike. Reševanje nalog je bilo časovno 
omejeno na 60 minut, zagotovljena je bila anonimnost reševanja. Učenci so na 
začetku dobili natančna navodila za reševanje, potem pa so samostojno reševali 
naloge. 

 

6.3.3 Obdelava podatkov 

Sestavili smo 12 nalog (priloga 1), s pomočjo katerih smo dobili odgovore na 
zastavljena raziskovalna vprašanja: 

- odgovore na 1. raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo analize 1., 2., 3., 
4., 5. a, 7. a, 8. a, 9. b naloge; 

- odgovore na 2. raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo analize 5. b in c 
ter 6. naloge; 

- odgovore na 3. raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo analize 7. b in c, 
8. b in c, in 9. a naloge; 

- odgovore na 4. raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo analize 1., 10., 
11. in 12. naloge. 
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Kriterij ocenjevanja nalog  

Naloga 1 

Preverjali smo razumevanje pojmov v ravninski geometriji: daljica, 
vzporednica, simetrala, mimobeţnica, polmer kroga, premer kroga, 
pravokotnica, poltrak, tangenta ali dotikalnica, oglišče in skladnost. Učenci so 
morali popraviti nepravilne trditve.  
 
Vsaka trditev je vredna 1 točko, torej je skupno moţnih 10 točk. Če je učenec 
nepravilno besedo zamenjal z ustreznejšo in trditev smiselno popravil, je dobil 
1 točko. Če je učenec trditev le zanikal, ni dobil točke (razen pri 2. trditvi).  
 
Lestvica ocenjevanja: 
0–3 točke učenec zelo slabo pozna pojme v ravninski geometriji (ne 

dosega cilja) 
4–7 točk učenec delno pozna pojme v ravninski geometriji (delno dosega 

cilj) 
8–10 točk učenec dobro pozna pojme v ravninski geometriji (dosega cilj) 
 
Naloga 2 
 

a) Preverjali smo razumevanje geometrijskih pojmov kroţnica in središče 
kroţnice.  
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec narisal poljubno veliko 
kroţnico in označil središče s točko in črko S. Če je učenec narisal 
kroţnico, ni pa označil središča, je bila naloga delno pravilno rešena. 
 

Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je narisal kroţnico in pravilno označil presečišče (dosega cilj), 
- učenec je narisal kroţnico, ni pa označil presečišča (delno dosega cilj), 
- učenec ni narisal kroţnice (ne dosega cilja). 

 

b) Preverjali smo razumevanje geometrijskega pojma premer kroga.  
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec narisal premer kroga. 
Čeprav je bilo navodilo, da ga narišejo z zeleno barvo, smo upoštevali 
tudi premere, ki so jih učenci narisali s svinčnikom. 
 
Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je narisal premer kroga (dosega cilj), 
- učenec ni narisal premera kroga (ne dosega cilja). 
 

c) Preverjali smo razumevanje geometrijskih pojmov sekanta in 
presečišče. 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec narisal sekanto in označil 
presečišča. Naloga je bila delno pravilno rešena, če je učenec narisal 
sekanto in ni označil presečišč. 
 
Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je narisal sekanto in označil presečišči (dosega cilj), 
- učenec je narisal sekanto in ni označil presečišč (delno dosega cilj), 
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- učenec ni narisal sekante (ne dosega cilja). 
 

d) Preverjali smo razumevanje geometrijskega pojma tetiva.  

Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec napisal smiselno definicijo 
tetive. Smiselna definicija vsebuje podatke o tetivi: da je ravna črta, da 
povezuje dve poljubni točki na kroţnici.  
Naloga je bila delno pravilno rešena, če je kakšen podatek manjkal (v 
primeru, da je učenec napisal, da je ravna črta znotraj kroga, manjkal 
pa je podatek, da povezuje dve poljubni točki na kroţnici), če učenec ni 
dovolj natančno napisal definicije ali če je učenec grafično ponazoril 
tetivo. Če je bil del odgovora pravilen, del pa ne, se je upošteval samo 
pravilni del odgovora in je bila naloga delno pravilno rešena. 
 
Kriterij ocenjevanja: 
-  učenec je napisal ustrezno definicijo tetive (dosega cilj), 
- učenec je narisal tetivo ali napisal pomanjkljivo definicijo (delno 
dosega cilj), 
- učenec je napisal neustrezno definicijo tetive ali pa definicije ni napisal 
(ne dosega cilja).  

 
Naloga 3  
Preverjali smo razumevanje pojma skladnost. Učenci so morali povezati 4 
pare skladnih likov, med njimi pa so bili tudi neskladni liki.  
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec povezal vse skladne like. Če 
učenec ni povezal vseh skladnih likov, ali pa je povezal lika, ki nista bila 
skladna, naloga ni bila pravilno rešena. 
 
Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je pravilno rešil nalogo (dosega cilj), 

- učenec ni pravilno rešil naloge (ne dosega cilja). 

 
Naloga 4  

a) Preverjali smo razumevanje geometrijskega pojma simetrala.  
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec narisal lik, ki ima samo 1 
simetralo in je simetralo tudi ustrezno narisal. Naloga je bila delno 
pravilno rešena, če je učenec narisal lik, ki ima več simetral, pravilno pa 
je označil 1 simetralo. Če je učenec narisal lik, ki ima samo 1 simetralo, 
simetrale pa ni označil, je bila naloga nepravilno rešena. 
 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je narisal lik, ki ima samo 1 simetralo in je simetralo ustrezno 
narisal (dosega cilj), 

- učenec je narisal lik, ki ima več simetral, ustrezno pa je narisal 1 
simetralo (delno dosega cilj), 

- učenec je narobe označil simetralo ali pa ni narisal ustreznega lika (ne 
dosega cilja). 
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b) Preverjali smo razumevanje geometrijskega pojma simetrala.  
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec narisal lik, ki nima nobene 
simetrale. Če je učenec narisal kvadrat, pravokotnik ali krog, pri 
katerem je bilo razvidno, da je skoraj simetričen, smo rešitev označili za 
napačno. 
 
Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je narisal lik, ki nima nobene simetrale (dosega cilj), 
- učenec je narisal simetričen lik ali pa ni narisal ničesar (ne dosega 
cilja). 
 

Naloga 5  
a) Preverjali smo razumevanje pojmov vzporednost in pravokotnost. 

Naloga je pravilno rešena, če je učenec po navodilu narisal premice. Če 
je učenec narisal 2 para premic, smo upoštevali rešitev kot ustrezno.  
 
Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je narisal premice in jih ustrezno označil (dosega cilj), 
- učenec ni pravilno narisal in označil premic (ne dosega cilja). 

 

b) Preverjali smo, ali učenci znajo uporabljati simboliko v ravninski 
geometriji.  

Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec ustrezno uporabil oba 
matematična simbola. Če je bil en simbol neustrezen, je bila naloga 
delno pravilno rešena. 

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je ustrezno uporabil matematične simbole (dosega cilj), 

- učenec je ustrezno uporabil le 1 matematični simbol (delno dosega 
cilj), 

- učenec ni uporabil ustreznih matematičnih simbolov (ne dosega cilja). 

c) 1. del 

Preverjali smo, ali učenci znajo po navodilu ustrezno narisati točke A, B 
in C na premice. 

Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec ustrezno označil točke A, B 
in C. Če je učenec nad premice napisal črke A, B in C, točk pa ni 
označil, rešitev ni bila pravilna.  

    

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je vse točke pravilno narisal (dosega cilj), 

- učenec je 1 ali 2 točki pravilno narisal (delno dosega cilj), 

- učenec ni pravilno narisal točk (ne dosega cilja). 
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2. del  

Preverjali smo, ali učenci znajo z matematičnimi simboli zapisati odnos 

med točko in premico: točka leţi na premici (∈), točka ne leţi na 

premici (∉).  

 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec ustrezno uporabil 

matematična simbola ∈ in ∉ 
 
Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je uporabil ustrezna matematična simbola (dosega cilj), 

- učenec je uporabil 1 ustrezen matematični simbol (delno dosega cilj), 

- učenec ni uporabil ustreznih matematičnih simbolov (ne dosega cilja). 

 

  3. del 

 

Preverjali smo, ali učenci znajo poimenovati točko C, to je presečišče. 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec pravilno poimenoval točko 
C. 

   

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je pravilno poimenoval točko C (dosega cilj), 

- učenec točke C ni poimenoval ali pa jo je poimenoval narobe (ne 
dosega cilja). 

  

Naloga 6 

Preverjali smo, če učenci znajo ustrezno označiti premice in s slike razbrati 
odnose med njimi ter jih zapisati z matematičnimi simboli.  

Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec ustrezno označil premice in 
odnose med njimi zapisal z ustreznimi matematičnimi simboli. Če je učenec 
odnose med dvema premicama zapisal dvakrat (v obratnem vrstnem redu), 
smo to šteli kot en pravilen zapis. 

 
Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je pravilno označil premice in odnose med njimi zapisal z ustreznimi 
matematičnimi simboli (4 do 5) (dosega cilj), 
- učenec je pravilno označil premice in odnose med njimi delno pravilno 
zapisal z matematičnimi simboli (1 do 3) (delno dosega cilj), 
- učenec je neustrezno označil premice ali ni uporabil ustreznih matematičnih 
simbolov (ne dosega cilja). 
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Naloga 7 
 

a) Preverjali smo, ali učenci znajo narisati simetrale v krogu.  
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec narisal vsaj 1 simetralo. Če 
je učenec poleg 1 simetrale v krog narisal še druge črte, ki niso 
simetrale, narisane simetrale nismo upoštevali kot pravilno rešitev. 
 
Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je narisal simetrale (dosega cilj), 

- učenec ni narisal simetral (ne dosega cilja). 

 
b) Preverjali smo, kako učenci rešujejo nalogo, ki je povezana s pojmom 

neskončnost. 
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec pravilno odgovoril na 
vprašanje in podal ustrezno razlago. Naloga je bila delno pravilno 
rešena, če je učenec pravilno odgovoril na vprašanje in ni podal 
ustrezne razlage. Ustrezna razlaga vsebuje matematični znak za 
neskončnost (∞) ali besedi neskončno ali neomejeno.  

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in podal ustrezno razlago 
(dosega cilj), 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in ni podal ustrezne razlage 
(delno dosega cilj), 

- učenec je napisal napačen odgovor (ne dosega cilja). 

 

c) Pri nalogi 7 c smo preverjali, če učenci vedo, da ima krog neskončno 
mnogo simetral.  
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec pravilno odgovoril na 
vprašanje in ustrezno utemeljil odgovor. Naloga je bila delno pravilno 
rešena, če je učenec pravilno odgovoril na vprašanje in ni ustrezno 
utemeljil odgovora. Ustrezna utemeljitev vsebuje matematični znak za 
neskončnost (∞) ali besedi neskončno ali neomejeno. Če je učenec 
napisal, da simetral ne bi mogli prešteti, ker jih je zelo veliko, smo to 
uvrstili med neustrezne utemeljitve. 

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in ustrezno utemeljil 
odgovor (dosega cilj), 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in odgovora ni ustrezno 
utemeljil (delno dosega cilj), 
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- učenec je napisal napačen odgovor (ne dosega cilja). 

 

Naloga 8 
a) Preverjali smo, če učenci znajo narisati premico.  

 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec narisal premico. Če je 
učenec narisal več premic, naloga ni bila pravilno rešena, saj iz rešitve 
ni razvidno, če učenec res ve, kaj je premica. 
 
Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je narisal premico (dosega cilj), 
- učenec ni narisal premice (ne dosega cilja). 
 

b) Preverjali smo, kako učenci dojemajo premico in njeno neskončnost.  
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec pravilno odgovoril na 
vprašanje in podal ustrezno razlago. Naloga je bila delno pravilno 
rešena, če je učenec pravilno odgovoril na vprašanje in ni podal 
ustreznega odgovora. Ustrezna razlaga vsebuje matematični znak za 
neskončnost (∞) ali besedi neskončno ali neomejeno. Kot pravilno 
razlago smo upoštevali tudi, da premica nima začetka in konca, ker se 
nikoli ne konča.  

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in podal ustrezno razlago 
(dosega cilj), 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in ni podal ustrezne razlage 
(delno dosega cilj), 

- učenec je napisal napačen odgovor (ne dosega cilja). 

 

c) Preverjali smo, če učenci znajo povezati neskončnost premice z 
neskončnostjo pravokotnic in vzporednic.  
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec pravilno odgovoril na 
vprašanje in podal ustrezno razlago. Naloga je bila delno pravilno 
rešena, če je učenec pravilno odgovoril na vprašanje in ni podal 
ustreznega odgovora. Ustrezna razlaga vsebuje matematični znak za 
neskončnost (∞) ali besedi neskončno ali neomejeno. 

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in podal ustrezno razlago 
(dosega cilj), 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in ni podal ustrezne razlage 
(delno dosega cilj), 

- učenec je napisal napačen odgovor (ne dosega cilja). 
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Naloga 9  
a) Preverjali smo, če učenci znajo narisati ravno črto, ki je na eni strani 

omejena, na drugi pa ne.  
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec narisal poltrak. Če je 
učenec narisal poltrak, zraven pa še druge črte, naloga ni bila ustrezno 
rešena, saj iz rešitve ni razvidno, če učenec res ve, katera črta je 
poltrak. 

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je narisal poltrak (dosega cilj),  

- učenec ni narisal poltraka (ne dosega cilja). 

 

b) Preverjali smo, če učenci znajo poimenovati ravno črto, ki je na eni 
strani omejena, na drugi strani pa ne.  
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec pravilno poimenoval 
poltrak. 

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je pravilno poimenoval poltrak (dosega cilj), 

- učenec ni poimenoval poltraka ali pa ga poimenoval neustrezno (ne 
dosega cilja). 

 

Naloga 10  

Preverjali smo, če učenci znajo poimenovati različne like. 

Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec vse like pravilno poimenoval.   

Analiza rezultatov za določanje stopnje po van Hielu: učenci, ki pravilno 
poimenujejo geometrijske like, so na stopnji 0. 

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je pravilno poimenoval 4 ali 5 likov (dosega cilj), 

- učenec je pravilno poimenoval manj kot 4 like (ne dosega cilja).  

 
Naloga 11 

a) Preverjali smo, če učenci prepoznajo štirikotnike različnih velikosti in 
oblik.  
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec obkroţil vse štirikotnike.  
Analiza rezultatov za določanje stopnje po van Hielu: učenec, ki obkroţi 
vse štirikotnike, je na stopnji 1, vendar mora z uporabo ustrezne 
matematične terminologije smiselno napisati tudi lastnosti štirikotnikov.  
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Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je obkroţil vse štirikotnike (dosega cilj), 
- učenec ni obkroţil vseh štirikotnikov (ne dosega cilja). 
 

b) Preverjali smo, če učenci poznajo lastnosti štirikotnikov.  
 
Nalogo smo analizirali glede na število napisanih lastnosti štirikotnikov. 
Lastnosti, ki bi jih učenec lahko napisal: štirikotniki imajo štiri kote, štiri 
stranice in štiri oglišča. Če je učenec napisal lastnosti, ki ne veljajo za 
vse štirikotnike (veljajo samo za kvadrat ali pravokotnik), smo tako 
trditev obravnavali kot nepravilno. 
 
Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je napisal 3 lastnosti štirikotnikov (dosega cilj), 

- učenec je napisal 1 ali 2 lastnosti štirikotnikov (delno dosega cilj), 

- učenec je napisal napačen odgovor ali pa ni odgovoril na vprašanje 
(ne dosega cilja). 

 
c) Učenci so odgovarjali na vprašanje, ali je vsak kvadrat tudi štirikotnik.  

 
Naloga je bila ustrezno rešena, če je učenec pravilno odgovoril na 
vprašanje in podal ustrezno razlago za napisan odgovor. 
Analiza rezultatov za določanje stopnje po van Hielu: učenec, ki 
odgovore na vprašanja c, d in e oblikuje smiselno, na podlagi ustrezne 
matematične terminologije, je na stopnji 2 oziroma opisni stopnji. 
Učenec, ki le delno odgovori na vprašanja in/ali uporablja neustrezno 
matematično terminologijo, je na stopnji 1 oziroma na vizualni stopnji. 
 

Kriterij ocenjevanja: 

-  učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in napisal ustrezno razlago 
(dosega cilj), 

- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in napisal neustrezno 
razlago (delno dosega cilj), 

-  učenec je napisal napačen odgovor (ne dosega cilja). 

 

d) Naloga  
Učenci so odgovarjali na vprašanje, če je vsak štirikotnik kvadrat.  
 
Naloga je bila ustrezno rešena, če je učenec pravilno odgovoril na 
vprašanje in podal ustrezno razlago. 
 
Kriterij ocenjevanja: 
-  učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in napisal ustrezno razlago 
(dosega cilj), 
- učenec je pravilno odgovoril na vprašanje in napisal neustrezno 
razlago (delno dosega cilj), 
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-  učenec je napisal napačen odgovor (ne dosega cilja). 
 

e) Učenci so pri tej nalogi primerjali kvadrat in pravokotnik.  
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec napisal, v čem se 
razlikujeta kvadrat in pravokotnik ter v čem sta si podobna. 

 

Kriterij ocenjevanja: 

- učenec je v celoti odgovoril na vprašanje (dosega cilj), 

- učenec je delno odgovoril na vprašanje (delno dosega cilj), 

- učenec ni odgovoril na vprašanje ali pa je napisal napačen odgovor 
(ne dosega cilja). 

 

Naloga 12  
Učenci so morali obkroţiti lik, ki ne spada v mnoţico in utemeljiti svojo izbiro.  
 
Naloga je bila pravilno rešena, če je učenec izločil pravilne like in z ustrezno 
uporabo matematične terminologije utemeljil svojo izbiro. 
 
 
Analiza rezultatov za določanje stopnje po van Hielu: 
Stopnja 1: 
 - učenec izloči pravilen lik in svojo izločitev pravilno utemelji na podlagi 
matematičnih ugotovitev, 
 - uporablja ustrezno matematično terminologijo. 
Stopnja 0: 
 - učenec ne izloči pravega lika, 
 - učenec svojo izbiro utemelji z neustrezno matematično terminologijo.  
 
Kriterij ocenjevanja: 
- učenec je vse primere pravilno rešil in napisal ustrezno razlago (dosega cilj), 
- učenec ni vseh primerov rešil pravilno ali pa je podal neustrezno razlago (ne 
dosega cilja). 

Predmet obdelave podatkov so bile rešene naloge, ki so jih reševali učenci 5. 
razreda. Rezultate smo najprej uredili, točkovali po kriteriju, izpisali in analizirali. Na 
podlagi rezultatov smo podatke obdelali grafično, s pomočjo računalniškega 
programa Excel. Rezultate smo interpretirali in odgovorili na zastavljena raziskovalna 
vprašanja. 
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7 Analiza reševanja nalog   

 

 

Graf 1: Prikaz rezultatov reševanja naloge 1 

 

Pri nalogi 1 smo preverjali razumevanje pojmov v ravninski geometriji: daljica, 
vzporednica, simetrala, mimobeţnica, polmer kroga, premer kroga, pravokotnica, 
poltrak, tangenta ali dotikalnica, oglišče in skladnost. Učenci so morali popraviti 
nepravilne trditve.  

11 učencev (10 %) je doseglo 0 do 3 točke, 53 učencev (50 %) je doseglo 4 do 7 
točk, 43 učencev (40 %) je doseglo 8 ali več točk. Rezultati kaţejo, da  50 % učencev 
preučevanega vzorca zelo dobro pozna pojme v ravninski geometriji, 40 % učencev 
pa jih pozna delno. Ugotovili smo, da 10 % učencev zelo slabo pozna pojme v 
ravninski geometriji, vendar nihče od učencev ni dosegel manj kot 2 točki od skupaj 
10. Preverili smo tudi, če kateri od neštetih pojmov izstopa (da ga večina učencev ne 
razume), vendar večjega odstopanja nismo opazili.   

 

Graf 2: Prikaz rezultatov reševanja naloge 2 a 

 

Pri nalogi 2 a smo preverjali razumevanje geometrijskega pojma kroţnica in središče 
kroţnice. 97 učencev (91 %) je pravilno rešilo nalogo. To pomeni, da so narisali 
kroţnico in pravilno označili središče kroţnice. 9 učencev (8 %) je nalogo rešilo delno 
pravilno, kar pomeni, da so narisali kroţnico, niso pa označili središča kroţnice. 1 
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učenec (1 %) pa kroţnice ni narisal. Rezultati kaţejo, da učenci zelo dobro razumejo 
pojma kroţnica in središče kroţnice ter znajo to tudi grafično ponazoriti. 

 

Graf 3: Prikaz rezultatov reševanja naloge 2 b 

 

Pri nalogi 2 b smo preverjali razumevanje geometrijskega pojma premer kroga. 84 
učencev (79 %) je nalogo pravilno rešilo. To pomeni, da so učenci narisali premer 
kroga. 23 učencev (21 %) pa premera kroga ni narisalo. Najpogostejša napaka pri 
reševanju naloge je bila, da so učenci namesto premera kroga narisali polmer kroga. 
To kaţe na zamenjavo pojmov premer in polmer kroga ali pa, da so navajeni na 
obravnavo obeh hkrati. Če rezultate učencev, ki so namesto premera kroga narisali 
polmer kroga, primerjamo z rezultati trditve pri nalogi 1, namreč, da je polmer kroga 
dvakrat daljši od premera kroga, ugotovimo, da sta trditev le dva učenca rešila 
neustrezno. To verjetno kaţe na to, da učenci ob primerjavi obeh razlikujejo med 
polmerom in premerom, če pa morajo narisati samo enega od obeh, pa tisti, ki pojma 
ne razumejo dobro, ne najdejo ustrezne rešitve. Pogosti napaki sta bili tudi, da so 
učenci namesto premera kroga narisali ravno črto znotraj kroga, ki ne poteka čez 
središče ali pa so premer označili kot obseg kroga. 

Najpogostejše napake, ki so se pojavljale pri neustreznih rešitvah:   

- učenci so namesto premera kroga narisali polmer kroga, 

 

 

Slika 3 

 

- učenci so namesto premera kroga narisali ravno črto, ki ne poteka skozi 
središče, 
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Slika 4 

 

- učenci so premer označili kot obseg kroga.   

 

 

Slika 5 

 

 

Graf 4: Prikaz rezultatov reševanja naloge 2 c 

 

Pri nalogi 2 c smo preverjali razumevanje geometrijskih pojmov sekanta in 
presečišče. Učenci so morali narisati sekanto in označiti presečišči na kroţnici. 80 
učencev (75 %) je ustrezno narisalo sekanto in označilo presečišči na kroţnici, 11 
učencev (10 %) je ustrezno narisalo sekanto, ni pa označilo presečišč na kroţnici, 16 
učencev (16 %) pa sekante ni narisalo. Najpogostejši napaki, ki sta se pojavljali pri 
učencih, ki niso narisali sekante: učenci so narisali ravno črto znotraj kroga ali pa so 
narisali tangento. 
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Učenec je namesto sekante narisal tangento. 

  

Slika 6  

 

Učenec je namesto sekante narisal ravno črto znotraj kroga, ki ne seka kroţnice. 

 

Slika 7 

 

Rezultati kaţejo, da večina učencev razume pojem sekanta in zna to tudi grafično 
ponazoriti.  

 

 

Graf 5: Prikaz rezultatov reševanja naloge 2 d 

 

Pri nalogi 2 d smo preverjali razumevanje geometrijskega pojma tetiva. 9 učencev (8 
%) je napisalo ustrezno definicijo tetive.  

 

Razlage, ki smo jih upoštevali kot ustrezne:  

- tetiva je ravna črta, ki prehaja iz ene strani kroţnice na drugo, 
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- tetiva je ravna črta, ki jo omejujeta točki A in B, ki sta narisani na kroţnici, 

- tetiva je črta v kroţnici, ki je s točkama omejena sekanta, 

- tetiva je ravna črta, ki se začne na eni strani kroţnice v točki A, na drugi strani, 
v točki B, pa se konča; najdaljša tetiva poteka skozi središče kroga, 

- tetiva je daljica, ki ima za krajišči 2 točki na kroţnici. 

 

39 učencev (37 %) je napisalo delno pravilno definicijo tetive: 

- tetiva je črta v notranjosti kroga, 

- tetiva je del sekante, 

- tetiva je črta, ki se na obeh koncih dotika kroţnice, 

- tetiva je ravna črta v krogu, 

- tetiva je notranja črta sekante, 

- 2 učenca sta grafično pravilno ponazorila tetivo, definicije pa nista znala 
ubesediti. 

 

59 učencev (55 %) pa je napisalo neustrezno definicijo tetive, ali pa ni odgovorilo na 
vprašanje. 7 učencev, ki so zapisali neustrezno definicije tetive, je tetivo zamenjalo 
za tangento. 

Rezultati kaţejo, da imajo učenci velike teţave pri razumevanju geometrijskega 
pojma tetiva. Učenci, ki so zapisali ustrezno definicijo tetive, so bili sicer zelo 
iznajdljivi pri oblikovanju definicije in so vsak na svoj način zapisali značilnosti tetive, 
kar pomeni, da pojem res razumejo. Zanimivo je tudi, da sta 2 učenca pravilno 
grafično ponazorila tetivo, nista pa znala ubesediti opisa oziroma definicije. Taka 
ugotovitev bi učitelja lahko spodbudila, da pri obravnavi snovi uporablja različne 
pristope in upošteva različne učne stile učencev. Zato je pomembno, da na različne 
načine obravnava geometrijske pojme – deduktivno in induktivno. Vsekakor pa ne 
vedno na enak način, saj učenci potem niso navajeni razmišljanja in se ne znajo lotiti 
reševanja problema.       

 

 

Graf 6: Prikaz rezultatov reševanja naloge 3 
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Pri nalogi 3 smo preverjali razumevanje pojma skladnost. Učenci so morali povezati 4 
pare skladnih likov, med njimi pa so bili tudi neskladni liki. 67 učencev (63 %) je 
pravilno rešilo nalogo in povezalo 4 pare skladnih likov, 40 učencev (37 %) pa ni 
pravilno rešilo naloge. Večinoma so povezali tudi neskladne like, saj jih je zmedlo, 
ker nekateri liki niso imeli skladnega para, nekateri so povezali med seboj vse 
trikotnike, drugi pa kroga, ki sta bila različno velika. Iz tega lahko sklepamo, da 
učenci ne rešujejo nalog, pri katerih so tudi primeri brez para ali rešitve. Učitelj jih s 
pomočjo takih nalog spodbudi, da ne ugibajo, ko rešujejo naloge, ampak razmišljajo 
pri reševanju, kar jih pripelje do trajnejšega znanja. 

 

 

Graf 7: Prikaz rezultatov reševanja naloge 4 a 

 

Pri nalogi 4 a in b smo preverjali razumevanje geometrijskega pojma simetrala. 22 
učencev (20 %) je nalogo pravilno rešilo. To pomeni, da so narisali ustrezen lik in 
simetralo. 9 učencev je narisalo enakokraki trikotnik, kar smo sicer šteli za pravilno 
rešitev, vendar nismo bili prepričani, če učenci res razumejo pojem simetrala. 
Enakostraničen trikotnik je namreč verjetno tipični primer, ki ga učitelj poda pri 
obravnavi snovi, pri tem pa ne vemo, če se učenec le spomni primera ali dejansko 
razume pojem simetrala. Na tem mestu so bile bolj prepričljive rešitve, kjer so učenci 
narisali poljuben (svoj) lik, pri katerem takoj vidimo, da ima samo 1 simetralo. 50 
učencev (47 %) je narisalo lik, ki ima več simetral, ustrezno pa so označili 1 
simetralo. Ti podatki kaţejo, da učenci poznajo simetrične like in znajo narisati 
simetralo, ne vedo pa, kako narisati poljuben lik, ki ima samo 1 simetralo. Večina 
učencev je narisala krog, pravokotnik ali enakostranični trikotnik. 35 učencev (33 %) 
pa je narobe označilo simetralo ali pa ni narisalo ustreznega lika. Učenci, ki so 
narobe označili simetralo, so jo največkrat označili kot stranico lika.  

Najpogostejše napake pri reševanju naloge: 

Učenec je narisal geometrijski lik, ki ima več simetral, označil pa je samo eno. 
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Slika 8          Slika 9 

 

Učenec je kot simetralo označil stranice oz. stranico geometrijskega lika. 

        

Slika 10             Slika 11 

 

 

Graf 8: Prikaz rezultatov reševanja naloge 4 b 

 

Nalogo 4 b je 37 učencev (35 %) rešilo pravilno, 70 učencev (65 %) pa je nalogo 
rešilo nepravilno ali pa je niso rešili. Tisti, ki so nalogo rešili nepravilno, so večinoma 
narisali trikotnik, krog ali pravokotnik.  

Glede na to, da je 4 a nalogo pravilno rešilo le 20 % učencev, 4 b pa 35 % učencev, 
smo preverili, koliko učencev je obe nalogi (4 a in 4 b) rešilo pravilno. 18 učencev (19 
%) je obe nalogi rešilo pravilno, iz tega lahko sklepamo, da le ti učenci res dobro 
razumejo geometrijski pojem simetrala, oziroma simetričen lik, saj je navajanje 
primerov (oziroma protiprimerov) eden od pokazateljev razumevanja pojma.   
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Graf 9: Prikaz rezultatov reševanja naloge 5 a 

 

Pri nalogi 5 a smo preverjali razumevanje pojmov vzporednost in pravokotnost. 96 
učencev (90 %) je premice pravilno narisalo in označilo. Ostalih 11 učencev (10 %) 
pa ni pravilno narisalo premic. Rezultati kaţejo, da učenci geometrijska pojma 
vzporednost in pravokotnost dobro razumejo. 

 

 

Graf 10: Prikaz rezultatov reševanja naloge 5 b 

 

Pri nalogi 5 b smo preverjali, ali učenci znajo uporabljati simboliko v ravninski 
geometriji. 82 učencev (77 %) je uporabilo ustrezne matematične simbole, ki 
označujejo vzporednost in pravokotnost premic. 13 učencev (12 %) je ustrezno 
uporabilo le en simbol – od tega je 9 učencev pravilno uporabilo simbol, ki označuje 
vzporednost premic, nepravilno pa simbol, ki označuje pravokotnost premic, 2 
učenca pa sta uporabila simbole ravno obratno. 12 učencev (11 %) ni uporabilo 
ustreznih matematičnih simbolov. 
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Graf 11: Prikaz rezultatov reševanja naloge 5 c 1. del 

 

Pri nalogi 5 c 1. del smo preverjali, ali učenci znajo po navodilu ustrezno narisati 
točke A, B in C na premice. 52 učencev (49 %) je vse točke pravilno narisalo, 29 
učencev (27 %) je pravilno narisalo 1 ali 2 točki, 26 učencev (24 %) pa ni pravilno 
narisalo niti ene točke.  

 

 

Graf 12: Prikaz rezultatov reševanja naloge 5 c 2. del 

 

Pri nalogi 5 c 2. del smo preverjali, ali učenci znajo z matematičnimi simboli zapisati 

odnos med točko in premico: točka leţi na premici (∈), točka ne leţi na premici (∉). 
37 učencev (34 %) je pravilno uporabilo matematične simbole. 20 učencev (19 %) je 
ustrezno uporabilo en matematični simbol. V vseh primerih smo ugotovili pravilno 

uporabo matematičnega simbola ∈. Če primerjamo rezultate naloge 5 b in 5 c 2. del, 

opazimo, da učenci veliko bolje razumejo oziroma uporabljajo simbolna zapisa za 
vzporednost in pravokotnost premic kot pa za odnos med točko in premico. Sklepali 
smo, da zato, ker simbola za vzporednost in pravokotnost pogosteje uporabljajo pri 
reševanju nalog. Ob pregledu različnih učbenikov smo potrdili to domnevo, saj se pri 
različnih vprašanjih in nalogah res večkrat pojavljata simbola za vzporednost in 
pravokotnost.   
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Graf 13: Prikaz rezultatov reševanja naloge 5 c 3. del 

 

Pri nalogi 5 c 3. del smo preverjali, ali učenci znajo poimenovati točko C, to je 
presečišče. 28 učencev (26 %) je pravilno poimenovalo točko C, 79 učencev (74 %) 
pa ni poimenovalo točke C ali pa so jo poimenovali napačno. Pogosti napačni 
odgovori so bili: središče, krajišče, dotikalnica. Pogosti napačni odgovori kaţejo, da 
učenci sicer razmišljajo v pravo smer, saj s točko res označimo središče kroţnice, 
krajišče daljice in točko, kjer se dotikalnica ali tangenta dotika kroţnice. Vendar je 
pomembno, da učenci v 5. razredu razlikujejo med vlogami točke (točka kot krajišče, 
točka kot središče in točka kot presečišče) in njenimi različnimi poimenovanji. 

 

 

Graf 14: Prikaz rezultatov reševanja naloge 6 

 

Pri nalogi 6 smo preverjali, če učenci znajo ustrezno označiti premice in iz slike 
razbrati odnose med njimi in jih zapisati z matematičnimi simboli. 39 učencev (36 %) 
je pravilno označilo premice in odnose med njimi zapisalo z ustreznimi matematičnimi 
simboli (4 ali 5 pravilnih parov). 36 učencev (34 %) je pravilno označilo premice in 
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odnose med njimi delno pravilno zapisalo z matematičnimi simboli (1 do 3 pravilni 
pari). 32 učencev (30 %) je neustrezno označilo premice ali pa ni ustrezno uporabilo 
niti enega matematičnega simbola. Naloga od učencev zahteva uporabo enakih 
matematičnih znakov kot naloga 5 b, če primerjamo rezultate, pa ugotovimo veliko 
odstopanje. Pri nalogi 5 b je kar 41 % učencev več pravilno rešilo nalogo, torej je 
pravilno uporabilo matematična znaka za vzporednost in pravokotnost. Tako 
odstopanje lahko pripišemo različnim navodilom: pri nalogi 5 b so navodila bolj 
neposredna (npr.: zapiši z matematičnim znakom, da sta premica p in r vzporedni), 
pri nalogi 6 pa so morali učenci najprej označiti premice in odnose med njimi zapisati 
z matematičnimi znaki. Večino učencev je verjetno zmedla besedna zveza »odnosi 
med premicami«, saj niso točno vedeli, kaj to pomeni. To lahko kaţe na površno, 
oziroma enostransko obravnavo – učitelj učence nauči, kaj pomenijo določeni 
matematični znaki, snovi pa ne obravnava celostno (ne razloţi, da ti znaki označujejo 
odnose med premicami). Poleg tega pa učenci običajno rešujejo naloge enakega tipa 
in pri drugačnem navodilu večkrat ne razberejo, kaj naloga od njih zahteva in 
posledično ne pokaţejo svojega znanja.  

 

 

Graf 15: Prikaz rezultatov reševanja naloge 7 a 

 

Pri nalogi 7 a smo preverjali, ali učenci znajo narisati simetrale v krogu. 83 učencev 
(78 %) je narisalo simetrale, 24 učencev (22 %) ni narisalo simetral. Rezultati kaţejo, 
da večina učencev zna narisat simetralo v krogu. Učenci, ki niso narisali simetral, so 
najpogosteje risali ravne črte, ki ne potekajo skozi središče. S spodnjih primerov je 
razvidno, da ti učenci ne razumejo geometrijskega pojma simetrala. 

Primeri najpogostejših napak:  
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Slika 14 

 

 

Slika 15 

 

 

Graf 16: Prikaz rezultatov reševanja naloge 7 b 

 

Pri nalogi 7 b smo preverjali, kako učenci rešujejo nalogo, ki je povezana s pojmom 
neskončnost. 21 učencev (19 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje in podalo 
ustrezno razlago. Najpogostejše ustrezne razlage: 

- krogu bi lahko narisal še kakšno simetralo, ker ima krog neskončno 
(neomejeno) simetral; 

- krogu bi lahko narisal še kakšno simetralo, ker je vsaka ravna črta, ki poteka 
skozi središče kroga, simetrala. 

 

51 učencev (48 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje, ni pa podalo ustrezne 
razlage. Najpogostejše neustrezne razlage: 

- krogu bi lahko narisal še kakšno simetralo, ker je to krog; 

- krogu bi lahko narisal še kakšno simetralo, ker je še dovolj prostora; 

- krogu bi lahko narisal še kakšno simetralo, ker krog nima oglišč. 

Za učence, ki so le delno pravilno odgovorili na vprašanje (niso napisali razlage), ne 
moremo trditi, da razumejo pojem simetrala kroga. 

 

35 učencev (33 %) pa je napačno odgovorilo na vprašanje: 

- krogu ne morem narisati več simetral, ker ni več prostora, 

- krogu ne morem narisati več simetral, ker potem ne bi bila več polovica kroga, 

- krogu ne morem narisati več simetral, ker ne bi bilo simetrično. 
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Graf 17: Prikaz rezultatov reševanja naloge 7 c 

 

Pri nalogi 7 c smo preverjali, če učenci vedo, da ima krog neskončno mnogo simetral. 
21 učencev (20 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje in podalo ustrezne razlage. 22 
učencev (20 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje in ni podalo ustrezne razlage: 

- simetral ne bi mogli prešteti, ker jih ima zelo veliko; 
- simetral ne bi mogli prešteti, ker je krog okrogel; 
- simetral ne bi mogli prešteti, ker nima oglišč. 

64 učencev (60 %) je napisalo napačen odgovor. 

Rezultati kaţejo, da učenci slabo povezujejo število simetral v krogu in neskončnost. 
Pri tej nalogi bi dilemo najlaţje rešili s prepogibanjem modela papirnatega kroga, 
učenci pa bi tako lahko sami sklepali o številu simetral. 

 

 

Graf 18: Prikaz rezultatov reševanja naloge 8 a 

 

Pri nalogi 8 a smo preverjali, če učenci znajo narisati premico. 87 učencev (81 %) je 
narisalo premico, 20 učencev (19 %) ni narisalo premice. Rezultati sicer kaţejo, da 
velika večina učencev zna narisati premico. Ker pa je premica eden od osnovnih 
pojmov v ravninski geometriji, smo pričakovali boljši rezultat. 

20% 

20% 60% 

Naloga 7 c 
učenec je pravilno
odgovoril na
vprašanje in podal
ustrezno razlago

učenec je pravilno
odgovoril na
vprašanje in ni
podal ustrezne
razlage
učenec je napisal
napačen odgovor

81% 

19% 

Naloga 8 a 

učenec je
narisal
premico

učenec ni
narisal
premice



Janc, A. (2018). Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih. Magistrsko 
delo, Ljubljana: UL PEF 
 

47 
 

 

Graf 19: Prikaz rezultatov reševanja naloge 8 b 

 

Pri nalogi 8 b smo preverjali, kako učenci dojemajo premico in njeno neskončnost. 79 
učencev (74 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje in napisalo ustrezno razlago:  

- ne bi mogel označiti začetka in konca premice, ker je premica neomejena; 

- ne bi mogel označiti začetka in konca premice, ker poteka v neskončnost; 

- ne bi mogel označiti začetka in konca premice, ker nima začetka in konca. 

 

11 učencev (10 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje, ni pa podalo ustrezne 
razlage: 

- ne bi mogel označiti začetka in konca premice, ker se premic ne označuje; 

- ne bi mogel označiti začetka in konca premice, ker je premica samo 
poimenovana; 

- ne bi mogel označiti začetka in konca premice, ker je označena samo z 1 
črko. 

 

17 učencev (16 %) je napisalo napačen odgovor. 

Rezultati kaţejo, da učenci pojem neskončnost največkrat uspešno povezujejo z 
geometrijskim pojmom premica. 
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Graf 20: Prikaz rezultatov reševanja naloge 8 c 

 

Pri nalogi 8 c smo preverjali, če učenci znajo povezati neskončnost premice z 
neskončnostjo pravokotnic in vzporednic. 34 učencev (32 %) je pravilno odgovorilo 
na vprašanje in podalo ustrezno razlago – 5 učencev je pri razlagi uporabilo 
matematični simbol za zapis neskončnosti ∞, 54 učencev (50 %) je ustrezno 
odgovorilo na vprašanje in ni podalo ustrezne razlage, 19 učencev (18 %) je napisalo 
napačen odgovor. Rezultati kaţejo, da učenci pojem neskončnost slabo povezujejo s 
številom pravokotnic in vzporednic, ki jih lahko narišemo k dani oz. na dano premico. 
Slaba uspešnost pri reševanju nas sicer ni presenetila, saj smo pri analizi gradiv za 
5. razred devetletne osnovne šole ugotovili, da v gradivih ne omenjajo neskončnih 
vzporednic in pravokotnic pri premici. Pojem neskončnost je ţe sam po sebi zelo 
abstrakten in ga je učencem teţko razloţiti in pribliţati. Najbolje je, da učitelj 
učencem predstavi neskončnost na različne načine in v različnih primerih – kar ne 
vključuje le ravnine, premice in poltraka, ampak vsekakor tudi neskončnost simetral 
na krogu, neskončnost simetral premice in neskončnost pravokotnic, ki jih lahko 
narišemo na premici. 

 

 

Graf 21: Prikaz rezultatov reševanja naloge 9 a 
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Pri nalogi 9 a smo preverjali, če učenci znajo narisati ravno črto, ki je na eni strani 
omejena, na drugi pa ne. 101 učenec (94 %) je narisal ustrezno ravno črto (poltrak), 
6 učencev (6 %) pa ni narisalo ustrezne ravne črte. 

 

 

Graf 22: Prikaz rezultatov reševanja naloge 9 b 

 

Pri nalogi 9 b smo preverjali, če učenci znajo poimenovati ravno črto, ki je na eni 
strani omejena, na drugi strani pa ne. 88 učencev (82 %) je pravilno poimenovalo 
poltrak, 19 učencev (18 %) pa naloge ni rešilo ali pa je napisalo napačen odgovor. 
Med najpogostejšimi napačnimi odgovori so poimenovanja: daljica, polmer, premica. 

 

 

Graf 22: Prikaz rezultatov reševanja naloge 10 

 

Pri nalogi 10 smo preverjali, če učenci znajo poimenovati različne like. 99 učencev 
(93 %) je pravilno poimenovalo štiri ali pet likov, 8 učencev (7 %) pa je pravilno 
poimenovalo manj kot štiri like. 84 učencev je zadnji lik poimenovalo pravokotnik, 
najpogostejša napačna poimenovanja likov pa so: puščica, kvader, kvadrat, raketa. 
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Graf 23: Prikaz rezultatov reševanja naloge 11 a 

 

Pri nalogi 11 a smo preverjali, če učenci prepoznajo štirikotnike različnih velikosti in 
oblik. 105 učencev (98 %) je obkroţilo vse štirikotnike, 2 učenca (2 %) pa nista 
obkroţila vseh štirikotnikov. Ta dva učenca nista obkroţila štirikotnikov, pri katerih 
niso vsi koti pravi (ne merijo 90°). 

 

 

Graf 24: Prikaz rezultatov reševanja naloge 11 b 

 

Pri nalogi 11 b smo preverjali, če učenci poznajo lastnosti štirikotnikov. 8 učencev (7 
%) je napisalo 3 lastnosti štirikotnikov, 81 učencev (76 %) je napisalo 1 ali 2 lastnosti 
štirikotnikov, 18 učencev pa ni napisalo nobene ustrezne lastnosti ali pa niso 
odgovorili na vprašanje. 7 učencev je zamenjalo štirikotnik s kocko ali kvadrom. 

Pri tej nalogi smo zaznali velike teţave pri poznavanju in uporabi strokovne 
terminologije: 

- učenci pri opisu likov uporabljajo izraze: rob, ploskev; 
- namesto stranica uporabijo izraz rob ali črta; 
- namesto ploskev uporabijo izraz stranica. 
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Graf 25: Prikaz rezultatov reševanja naloge 11 c 

 

Pri nalogi 11 c so učenci odgovarjali na vprašanje, če je vsak kvadrat štirikotnik. 81 
učencev (76 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje in podalo ustrezno razlago, 15 
učencev (14 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje in ni podalo ustrezne razlage, 11 
učencev (10 %) pa je napisalo napačen odgovor.  

 

 

Graf 26: Prikaz rezultatov reševanja naloge 11 d 

 

Pri nalogi 11 d so učenci odgovarjali na vprašanje, če je vsak štirikotnik kvadrat. 27 
učencev (25 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje in napisalo ustrezno razlago, 44 
učencev (41 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje, ni pa podalo ustrezne razlage – 
večinoma so pisali o dolţini stranic, 1 učenka pa je napisala, da za vsak štirikotnik ni 
nujno, da ima po dve in dve stranici vzporedni in 4 prave kote. 36 učencev (34 %) pa 
je napisalo napačen odgovor.  
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Graf 27: Prikaz rezultatov reševanja naloge 11 e 

Pri nalogi 11 e so učenci primerjali kvadrat in pravokotnik. 42 učencev (39 %) je v 
celoti odgovorilo na vprašanje, 31 učencev (29 %) je delno odgovorilo na vprašanje, 
34 učencev (32 %) pa ni odgovorilo na vprašanje ali pa so napisali napačen odgovor. 
Večina učencev, ki so delno odgovorili na vprašanje ali pa so napisali napačen 
odgovor, je zamenjevala like s telesi ali pa so uporabili neustrezno matematično 
terminologijo.  

Rezultati nalog 11 b, 11 c, 11 č in 11 d kaţejo, da imajo učenci pri obravnavi 
štirikotnikov kar nekaj teţav. Večina učencev sicer ve in zna utemeljiti, da je vsak 
kvadrat štirikotnik, teţave pa se pojavijo pri vprašanjih: Ali je vsak štirikotnik kvadrat? 
V čem sta si podobna in v čem se razlikujeta kvadrat in pravokotnik? Oba lika sicer 
spadata med štirikotnike, razlikovanja med njima pa so zmoţni učenci, ki razmišljajo 
bolj abstraktno. Pri razlikovanju pravokotnika od kvadrata je najprej pomembno, da 
učenci dobro poznajo značilnost vsakega posebej in nato primerjajo ter raziskujejo  
odnose med obema. Kar nekaj učencev pa je pri utemeljitvah uporabilo neustrezno 
matematično terminologijo, saj so geometrijske like zamenjali za geometrijska telesa, 
to pa lahko povzroči velike teţave pri nadgrajevanju znanja. 

 

 

Graf 28: Prikaz rezultatov reševanja naloge 12 
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Pri nalogi 12 so učenci morali obkroţiti lik, ki ne spada v dano mnoţico in utemeljiti 
svojo izbiro. 80 učencev (75 %) je vse primere pravilno rešilo in podalo ustrezno 
razlago, 27 učencev (25 %) pa ni pravilno rešilo vseh primerov. Večina od teh se je 
zmotila pri zadnjem primeru, kjer sta bila 2 kvadrata in en pravokotnik – označili so, 
da kvadrat ne spada zraven, utemeljili pa z dejstvom, da je kvadrat obrnjen. Rezultati 
kaţejo, da učenci dobro poznajo značilnosti skupin geometrijskih likov in jih znajo tudi 
ubesediti, oziroma utemeljiti svojo izbiro na podlagi izločanja določenega lika iz 
mnoţice likov. To je dober pokazatelj razumevanja snovi, saj učenec, ki ne razume 
snovi, tudi ne zna ustrezno utemeljiti svoje izbire. 

V nadaljevanju sledi interpretacija rezultatov reševanja nalog in odgovori na 
raziskovalna vprašanja. 

 

8 Interpretacija rezultatov reševanja nalog in odgovori na 
raziskovalna vprašanja 

 

Pri vsakem raziskovalnem vprašanju so rezultati zbrani v dveh tabelah, da so 
predstavljeni bolj natančno in pregledno. Pri nekaterih nalogah smo rezultate 
reševanja razvrstili v tri skupine: dosega cilj, delno dosega cilj ali ne dosega cilja (v 
nadaljevanju bomo te naloge poimenovali naloge tipa A), pri nalogah, kjer delno 
pravilni odgovor ni bil mogoč, pa smo rezultate razvrstili v dve skupini: dosega cilj in 
ne dosega cilja (v nadaljevanju bomo te naloge poimenovali naloge tipa B).  

1. raziskovalno vprašanje: Kako učenci 5. razreda osnovne šole pri izbranih 
nalogah razumejo osnovne pojme v ravninski geometriji in odnose med njimi?  

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo nalog: 1, 2, 3, 4, 5 a, 7 
a, 8 a in 9 b. Za laţjo interpretacijo rezultatov smo izračunali povprečje uspešnosti 
reševanja nalog in določili lestvico, ki nam bo pomagala pri oblikovanju odgovorov na 
raziskovalno vprašanje. Če je uspešnost reševanja nalog v povprečju višja od 70 %, 
to pomeni, da učenci dobro razumejo izbrane osnovne pojme v ravninski geometriji in 
odnose med njimi. Če je uspešnost reševanja nalog v povprečju med 45 % in 70 %, 
pomeni, da učenci delno razumejo izbrane osnovne pojme v ravninski geometriji in 
odnose med njimi. Če je uspešnost reševanja nalog v povprečju niţja od 45 %, pa 
zelo slabo razumejo izbrane osnovne pojme v ravninski geometriji in odnose med 
njimi. 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da pri nalogah tipa A 47 % učencev v povprečju dosega 
cilj, 30 % učencev v povprečju delno dosega cilj, 23 % učencev pa v povprečju ne 
dosega cilja. Pri nalogah tipa B, ki so predstavljeni v tabeli 2, pa 72 % učencev v 
povprečju dosega cilj, 28 % učencev pa cilja v povprečju ne dosega. Če seštejemo, 
kolikšen deleţ učencev v povprečju dosega cilje pri nalogah tipa A in B in izračunamo 
povprečje, dobimo 60 %. Ta rezultat kaţe na to, da učenci le delno razumejo izbrane 
osnovne geometrijske pojme in odnose med njimi.  

Teţave se največkrat pojavljajo pri geometrijskem pojmu tetiva, saj učenci ne znajo 
definirati oziroma razloţiti pojma, in pri risanju likov, ki nimajo nobene simetrale. Iz 
tega lahko sklepamo, da pri obravnavi simetrije in simetričnih likov, učitelji velikokrat 
pozitivnemu primeru ne dodajo še negativnega primera oziroma protiprimera. Brez 
protiprimerov pri obravnavi novih geometrijskih pojmov pa učenec lahko teţje 
razume, kaj nek pojem predstavlja, ali pride do zmotnih predstav.  
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Naloga  Dosega cilj (v %) Delno dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (v %) 

1 40 50 10 

2 a 91 8 1 

2 c 75 10 15 

2 d 8 37 55 

4 a 21 47 32 

Skupaj 
povprečje  

47 30 23 

Tabela 1: Uspešnost učencev pri reševanju nalog tipa A za ugotavljanje razumevanja pojmov v 
ravninski geometriji in odnosov med njimi 

 

Naloga  Dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (v %) 

2 b 78 22 

3 63 37 

4 b 35 65 

5 a 90 10 

7 a 77 23 

8 a 81 19 

9 b 82 18 

Skupaj 
povprečje 

72 28 

Tabela 2: Uspešnost učencev pri reševanju nalog tipa B za ugotavljanje razumevanja pojmov v 
ravninski geometriji in odnosov med njimi 

 

2. raziskovalno vprašanje: Kako učenci 5. razreda osnovne šole pri izbranih 
nalogah interpretirajo in uporabljajo simboliko v ravninski geometriji? 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo nalog: 5 b, c in 6. Če 
je uspešnost reševanja nalog v povprečju višja od 70 %, to pomeni, da učenci dobro 
interpretirajo in uporabljajo simboliko v ravninski geometriji. Če je uspešnost 
reševanja nalog v povprečju med 50 % in 70 %, pomeni, da imajo učenci teţave pri  
interpretaciji in uporabi simbolike v ravninski geometriji. Če je uspešnost reševanja 
nalog v povprečju niţja od 45 %, pa učenci še ne znajo ustrezno interpretirati in 
uporabljati simbolike v ravninski geometriji. 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da pri nalogah tipa A 49 % učencev v povprečju dosega 
cilj, 23 % učencev v povprečju delno dosega cilj, 28 % učencev pa v povprečju ne 
dosega cilja. Pri nalogi tipa B (tabela 4) 26 % učencev dosega cilj, 74 % učencev pa 
ne dosega cilja. Če seštejemo, kolikšen deleţ učencev v povprečju dosega cilje in 
izračunamo povprečje, dobimo 38 %. Ta rezultat kaţe na to, da učenci še ne znajo 
ustrezno interpretirati in uporabljati simbolike v ravninski geometriji.  
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Analiza rezultatov kaţe, da učenci najbolje interpretirajo in uporabljajo simbola za 

vzporednost II in pravokotnost ⊥ (od tu 49-% povprečna uspešnost pri reševanju 

nalog tipa A), največ teţav pa imajo pri uporabi in interpretaciji simbolov ∈ in ∉ (to se 
je pokazalo pri reševanju naloge tipa B – 26-% uspešnost pri reševanju naloge).  

 

Naloga  Dosega cilj (v %) Delno dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (v %) 

5 b 77 12 11 

5 c1 49 27 24 

5 c2 34 19 47 

6 36 34 30 

Skupaj  49 23 28 

Tabela 3: Uspešnost učencev pri reševanju nalog tipa A za ugotavljanje uspešnosti interpretacije in 
uporabe simbolike v ravninski geometriji 

 

Naloga  Dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (v %) 

5 c3 26 74 

Skupaj  26 74 

Tabela 4: Uspešnost učencev pri reševanju nalog tipa B za ugotavljanje uspešnosti interpretacije in 
uporabe simbolike v ravninski geometriji 

 

3. raziskovalno vprašanje: Kako učenci 5. razreda osnovne šole rešujejo izbrane 
naloge iz ravninske geometrije, ki so povezane s pojmom neskončnost?  

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo 7 b, c, 8 b, c, in 9 a 
naloge. Če je uspešnost reševanja nalog v povprečju višja od 70 %, to pomeni, da 
učenci dobro rešujejo izbrane naloge iz ravninske geometrije, ki so povezane s 
pojmom neskončnost. Če je uspešnost reševanja nalog v povprečju med 50 % in 70 
% pomeni, da imajo učenci teţave pri reševanju izbranih nalog iz ravninske 
geometrije, ki so povezane s pojmom neskončnost. Če je uspešnost reševanja nalog 
v povprečju niţja od 45 % pa učenci zelo slabo rešujejo izbrane naloge iz ravninske 
geometrije, ki so povezane s pojmom neskončnost. 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da pri nalogah tipa A 39 % učencev v povprečju dosega 
cilj, 32 % učencev v povprečju delno dosega cilj, 32 % učencev pa cilja ne dosega. Iz 
tabele 6 pa je razvidno, da pri nalogi tipa B cilj dosega 94 % učencev, 6 % učencev 
pa cilja ne dosega. Pri spodaj navedenih nalogah tipa A so bile zahtevane razlage, ki 
pa jih je ustrezno v povprečju napisalo le 39 % učencev. Navzgor izstopajo le 
odgovori pri nalogi 8 b, ki obravnava premico. Če seštejemo, kolikšen deleţ učencev 
v povprečju dosega cilje in izračunamo povprečje, dobimo 66 %, kar pomeni, da 
imajo učenci 5. razreda osnovne šole teţave pri reševanju izbranih nalog iz ravninske 
geometrije, ki so povezane s pojmom neskončnost.  

Na podlagi analize smo ugotovili, da se učenci s pojmom neskončnost največkrat 
srečajo pri opisu značilnosti premice, pri obravnavi vzporednic in pravokotnic na 
premico pa se s pojmom le redko srečajo, prav tako tudi pri obravnavi simetral kroga. 
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Pri nalogi tipa B pa so učenci dosegli zelo dober rezultat, ker je naloga od njih 
zahtevala grafično ponazoritev poltraka, kar je večini tudi uspelo.     

Naloga  Dosega cilj (v %) Delno dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (v %) 

7 b 29 47 33 

7 c 19 21 60 

8 b 74 10 16 

8 c 32 50 18 

Skupaj  39 32 32 

Tabela 5: Uspešnost učencev pri reševanju nalog tipa A za ugotavljanje razumevanja pojma 
neskončnost  

 

Naloga  Dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (v %) 

9 a 94 6 

Skupaj  94 6 

Tabela 6: Uspešnost učencev pri reševanju nalog tipa B za ugotavljanje razumevanja pojma 
neskončnost 

 

4. raziskovalno vprašanje: Kolikšen deleţ pri izbranem vzorcu petošolcev dosega 
opisno stopnjo in stopnjo neformalnega sklepanja po van Hielovi teoriji razumevanja 
geometrijskih pojmov?  

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo 1., 10., 11. in 12. naloge. 

Pri nalogi 1 smo ugotavljali, koliko učencev je ţe na opisni stopnji. To so učenci, ki so 
pri nalogi dosegli od 8 do 10 točk. Ugotovili smo, da je 40 % učencev na opisni 
stopnji, ostalih 60 % pa je še na vizualni stopnji. Enako smo ugotavljali tudi pri nalogi 
12, kjer smo dobili drugačen rezultat, saj je, glede na analizo naloge, 75 % učencev 
ţe na opisni stopnji, 25 % učencev pa je na vizualni stopnji (pri izbranih nalogah). S 
pomočjo naloge 11 (b, c, d in e) smo prišli do ugotovitve, koliko učencev je sklepalo 
na opisni stopnji in koliko učencev na stopnji neformalnega sklepanja. Pri nalogi 11 b 
je 7 % učencev sklepalo na stopnji neformalnega sklepanja, pri nalogi 11 c je 76 % 
učencev sklepalo na stopnji neformalnega sklepanja, pri 11 d je 25 % učencev 
sklepalo na tej stopnji, pri nalogi 11 e pa 39 % učencev. S pomočjo naloge 10 in 11 a 
pa smo ugotovili, da 5 % učencev pri naših nalogah ne sklepa niti na vizualni stopnji 
po van Hielovi teoriji razumevanja geometrijskih pojmov. 

Na podlagi analize smo ugotovili, da so učenci pri nalogah, pri katerih smo preverjali, 
koliko jih je na stopnji neformalnega sklepanja, dosegli rezultate, ki kaţejo, da je v 
povprečju 37 % učencev na stopnji neformalnega sklepanja. Pri rezultatih najbolj 
izstopa rezultat naloge 11 c, ki je pokazal, da je kar 76 % na stopnji neformalnega 
sklepanja. Pri tej nalogi so morali odgovoriti na vprašanje: Ali je vsak kvadrat 
štirikotnik? Svoj odgovor so morali tudi utemeljiti. Večina učencev je svoj odgovor 
ustrezno utemeljila, zato smo določili, da učenci dosegajo stopnjo neformalnega 
sklepanja. Rezultati pri drugih nalogah pa so bili precej niţji. Najslabši rezultat so 
učenci dosegli pri nalogi 11 b, ki je od njih zahtevala, da napišejo lastnosti 
štirikotnikov. Samo 7 % učencev je napisalo 3 lastnosti štirikotnikov, kar pomeni, da 
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dosegajo stopnjo neformalnega sklepanja. Rezultati nalog, ki so preverjale 
doseganje opisne stopnje po van Hielu pa so pokazale, da je v povprečju 46 % 
učencev na tej stopnji, enak povprečni rezultat (46 %) pa je pokazala analiza nalog 
vizualne stopnje. 

Na podlagi podatkov iz literature smo pričakovali, da bo manj učencev na vizualni 
stopnji in več učencev na opisni stopnji. Zaskrbljujoč je podatek, da 5 % učencev pri 
naših nalogah ne dosega niti vizualne stopnje, kar za 5. razred devetletne osnovne 
šole pomeni vsekakor prenizek nivo matematičnega znanja.  

 

Naloga  Vizualna stopnja Opisna stopnja Stopnja 
neformalnega 
sklepanja 

1 60 % 40 %  

10 92 %   

11 a 98 %   

11 b 17 % 76 % 7 % 

11 c 10 % 14 % 76 % 

11 d 34 % 41 % 25 % 

11 e 32 % 29 % 39 % 

12 25 % 75 %  

Skupaj 
povprečje 

46 % 46 % 37 % 

Tabela 7: Uspešnost učencev pri reševanju nalog za ugotavljanje stopnje razumevanja geometrijskih 
pojmov po van Hielu 

 

5. raziskovalno vprašanje: Ali obstajajo pomembne razlike v razumevanju pojmov v 
ravninski geometriji pri izbranih nalogah glede na spol učencev? 

V tabeli 8 in 9 smo zbrali uspešnost dečkov (M) in deklic (Ţ) pri reševanju 
posamezne naloge.  

Naloga Dosega cilj (v %) Delno dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (%) 

1 18 M 22 Ţ 31 M      19 Ţ 6 M      4 Ţ 

2 a 48 M 43 Ţ 5 M 3 Ţ 1 M 0 Ţ 

2 c 39 M 36 Ţ 6 M 4 Ţ 9 M 6 Ţ 

2 d 2 M 6 Ţ 17 M 20 Ţ 34 M 21 Ţ 

4 a 9 M 12 Ţ 26 M 21 Ţ 19 M 13 Ţ 

5 b 36 M 40 Ţ 10 M 2 Ţ 8 M  3 Ţ 

5 c1 21 M 28 Ţ 15 M 12 Ţ 18 M 6 Ţ 

5 c2 10 M 24 Ţ 7 M 12 Ţ 37 M 10 Ţ 
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6 23 M 13 Ţ 12 M 22 Ţ 19 M 11 Ţ 

7 b 9 M 11 Ţ 23 M 24 Ţ 22 M 11 Ţ 

7 c 9 M 10 Ţ 10 M 10 Ţ 35 M 25 Ţ 

8 b 35 M 39 Ţ 7 M 3 Ţ 12 M 4 Ţ 

8 c 14 M 18 Ţ 28 M 22 Ţ 12 M 6 Ţ 

11 b 3 M 3 Ţ 37 M 39 Ţ 13 M 4 Ţ 

11 c 38 M 38 Ţ 10 M 4 Ţ 5 M 5 Ţ 

11 d 10 M 15 Ţ 24 M 17 Ţ 20 M 14 Ţ 

11 e 18 M 21 Ţ 18 M 11 Ţ 19 M 13 Ţ 

Skupaj 20 % 22 % 17 % 14 % 17 % 9 % 

Tabela 8: Uspešnost dečkov (M) in deklic (Ţ) pri reševanju posamezne naloge tipa A  

 

Naloga  Dosega cilj (%) Ne dosega cilja (%) 

2 a 41 M 37 Ţ 13 M 9 Ţ 

3 30 M 33 Ţ 24 M 13 Ţ 

4 b 15 M 20 Ţ 29 M 26 Ţ 

5 a 46 M 44 Ţ 8 M 2 Ţ 

5 c3 10 M 16 Ţ 44 M 30 Ţ 

7 a 37 M  40 Ţ 17 M 6 Ţ 

8 a 40 M 41 Ţ 14 M 5 Ţ 

9 a 50 M 44 Ţ 4 M 2 Ţ 

9 b 48 M 34 Ţ 7 M 11 Ţ 

10 48 M 44 Ţ 6 M  2 Ţ  

11 a 53 M 45 Ţ 1 M 1 Ţ 

12 40 M 35 Ţ 14 M 11 Ţ 

Skupaj  38 %  30 % 15 % 10 % 

Tabela 9: Uspešnost dečkov (M) in deklic (Ţ) pri reševanju posamezne naloge tipa B 

 

Iz tabele je razvidno, da so bile pri nalogah tipa A v povprečju uspešnejše deklice (Ţ), 
razlika v povprečju rezultatov je 2 %, pri nalogah tipa B pa so bili uspešnejši dečki 
(M), z razliko v povprečju rezultatov 8 %. Majhne razlike v uspešnosti med spoloma 
so se pokazale tudi pri nalogah tipa A, kjer so v kategoriji »delno dosega cilj« z 
razliko v povprečju rezultatov 2 % dečki (M) uspešnejši od deklic (Ţ). V kategoriji »ne 
dosega cilja« pa so bili pri nalogah tipa A manj uspešni dečki (M), saj je v povprečju 8 
% dečkov slabše reševalo naloge, pri nalogah tipa B pa so bile manj uspešne deklice 
(Ţ), saj je v povprečju 5 % deklic slabše reševalo naloge. 
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Z analizo rezultatov nismo ugotovili pomembnih razlik med spoloma v razumevanju 
pojmov v ravninski geometriji pri izbranih nalogah. 

V tabelah 10 in 11 smo zbrali rezultate reševanja vseh nalog. Rezultati so zapisani v 
%. 

Naloga Dosega cilj (v %) Delno dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (%) 

1 40 50 10 

2 a 91 8 1 

2 c 75 10 15 

2 d 8 37 55 

4 a 21 47 32 

5 b 77 12 11 

5 c1 49 27 24 

5 c2 34 19 47 

6 36 34 30 

7 b 29 47 33 

7 c 19 21 60 

8 b 74 10 16 

8 c 32 50 18 

11 b 7 76 17 

11 c 76 14 10 

11 d 25 41 34 

11 e 39 29 32 

Skupaj 
povprečje 

43 31 26 

Tabela 10: Uspešnost učencev pri reševanju posamezne naloge tipa A 

 

Naloga Dosega cilj (v %) Ne dosega cilja (v %) 

2 b 78 22 

3 63 37 

4 b 35 65 

5 a 90 10 

5 c3 26 74 

7 a 77 23 

8 a 81 19 

9 a 94 6 
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9 b 82 18 

10 92 8 

11 a 98 2 

12 75 25 

Skupaj 
povprečje 

74 26 

Tabela 11: Uspešnost učencev pri reševanju posamezne naloge tipa B 

 

Iz tabele je razvidno, da so učenci najbolje reševali naloge 2 a, 5 a, 9 a, 10 in 11 a. 
Pri teh nalogah vsaj 90 % učencev dosega cilje. To pomeni, da vsaj 90 % učencev:  

- ve, kaj je kroţnica, jo nariše in označi središče; 
- ve, kaj pomeni, da sta premici vzporedni ali pravokotni in jih nariše; 

- nariše poltrak; 
- poimenuje geometrijske like; 
- v mnoţici likov prepozna štirikotnike.  

Iz tabele lahko razberemo, katere naloge so učenci najslabše reševali oziroma pri 
katerih nalogah ne dosegajo ciljev. To sta nalogi 2 d in 11 b, pri katerih manj kot 10 
% učencev dosega cilje. To pomeni, da manj kot 10 % učencev zna napisati ustrezno 
definicijo oziroma razlago geometrijskega pojma tetiva in našteti vsaj 3 lastnosti 
štirikotnikov.  

Iz tabele 10 in 11 je razvidno tudi, da pri obeh tipih nalog več kot 20 % učencev v 
povprečju ne dosega ciljev. Pri nalogah tipa A ciljev ne dosega 26 % učencev, pri 
nalogah tipa B pa 26 % učencev. To pomeni, da v povprečju 26 % učencev ne 
dosega ciljev, oziroma ne razume pojmov v ravninski geometriji, kar je 28 učencev od 
107 učencev. 

 

9 Zaključek 

 

Geometrija predstavlja pomemben del matematike in razumevanja matematičnega 
sveta. Z geometrijo se otroci srečajo v otroštvu pri različnih igrah, kjer opazujejo 
geometrijske oblike, ki jih kasneje poskušajo tudi narisati, sestavljati in z njimi 
ustvarjati različne nove oblike. V šoli pa to znanje nadgradijo in ga podkrepijo z 
različnimi definicijami.  

Da bi ugotovili, kakšno je znanje petošolcev na področju ravninske geometrije, smo 
zasnovali magistrsko delo, v katerem smo v teoretičnem delu predstavili osnovne 
pojme v ravninski geometriji, učne cilje, ki določajo smer poučevanja ravninske 
geometrije in različne teorije učenja in poučevanja geometrijskih pojmov. 

S pomočjo raziskave v empiričnem delu magistrskega dela smo poskušali ugotoviti, 
kako učenci petega razreda devetletne osnovne šole razumejo pojme v ravninski 
geometriji in odnose med njimi, kako interpretirajo in uporabljajo simboliko v ravninski 
geometriji, kako rešujejo naloge iz ravninske geometrije, ki so povezane s pojmom 
neskončnost, kolikšen deleţ učencev dosega opisno stopnjo in stopnjo neformalnega 
sklepanja po van Hielovi teoriji razumevanja geometrijskih pojmov in če obstajajo 
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pomembne razlike v razumevanju pojmov v ravninski geometriji glede na spol 
učencev. Glede na zastavljene cilje in postavljena raziskovalna vprašanja smo 
sestavili preizkus znanja, ki smo ga razdelili med 107 petošolcev.  

Vsi geometrijski pojmi, ki so bili vključeni v preizkus znanja, predstavljajo del znanja o 
ravninski geometriji, ki bi ga petošolci morali imeti osvojenega ob koncu petega 
razreda devetletne osnovne šole. Rezultati so pokazali, da imajo petošolci teţave pri 
razumevanju pojmov iz ravninske geometrije, saj  le 60 % učencev razume pojme v 
ravninski geometriji. Največ teţav se pojavlja pri geometrijskem pojmu tetiva in pri 
risanju simetričnih in nesimetričnih likov. Ugotovili smo tudi, da imajo učenci teţave 
pri uporabi in interpretaciji simbolov v ravninski geometriji, saj je bilo v povprečju le 
38 % uspešnih pri reševanju nalog, ki so preverjale razumevanje in uporabo 
simbolike. Učenci so bili bolj uspešni pri reševanju nalog, povezanih z geometrijskim 
pojmom neskončnost, saj je bilo v povprečju 66 % učencev uspešnih pri reševanju. Z 
analizo podatkov smo sicer ugotovili, da učenci pojem neskončnost največkrat 
uspešno povezujejo s premico, premalokrat pa z neskončno vzporednic in 
neskončno pravokotnic, ki jih lahko narišemo premici, ter z neskončno simetralami 
kroga. Tak rezultat kaţe, da se z neskončnostjo največkrat srečajo pri obravnavi 
geometrijskega pojma premica, kar je sicer dobro, vendar kaţe na zelo skopo 
obravnavo pojma neskončnost na splošno. Pojmu neskončnost bi pri poučevanju 
morali nameniti več pozornosti, saj je zelo kompleksen pojem, ki ga morajo učenci, 
da bi ga res čim bolje razumeli, spoznati v različnih okoliščinah in na različnih 
primerih. Ugotovili smo tudi, da v povprečju 46 % učencev pri naših nalogah dosega 
opisno stopnjo po van Hielu, 37 % pa v povprečju dosega stopnjo neformalnega 
sklepanja. Hkrati so rezultati pokazali, da 5 % učencev ne dosega niti vizualne 
stopnje, kar pomeni, da imajo ti učenci zelo velike teţave pri učenju in razumevanju 
geometrije. Če upoštevamo učne cilje, bi učenci v tem obdobju morali dosegati 
opisno stopnjo po van Hielu, kar 42 % učencem še ni uspelo. Analize rezultatov 
nalog pa niso pokazale pomembnih razlik med spoloma v razumevanju pojmov v 
ravninski geometriji pri izbranih nalogah. 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo petošolci teţave pri razumevanju pojmov v 
ravninski geometriji. V šolah se velikokrat pojavlja problem, da učitelji preveč 
pozornosti namenjajo aritmetiki in je geometrija večkrat zapostavljena. To pa ni dobro 
za učence, saj znanje geometrije predstavlja pomemben del matematične 
pismenosti. Menimo, da se učitelji ne zavedajo, koliko teţav imajo učenci z 
geometrijskimi pojmi ali pa enostavno geometrije ne znajo na primeren način 
pribliţati učencem. Zato bi bilo dobro, da bi se učitelji na podlagi takih rezultatov 
raziskav začeli zavedati problema in bi poskušali najti učinkovitejše načine 
poučevanja, ki bi pripomogli k boljšemu razumevanju pojmov v geometriji.  
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11 Priloga 

11.1 Preizkus znanja za učence 5. razreda devetletne osnovne šole  

 

POJMI V RAVNINSKI GEOMETRIJI (5. razred) 

Obkroţi: deček/deklica 

 

1. naloga 

Popravi napačne trditve, pri pravilnih trditvah pa spodnjo črto pusti prazno. 

Premici, ki se sekata pod pravim kotom, sta vzporednici. 

________________________________________________________________. 

Simetrala je lahko kriva črta. 

________________________________________________________________. 

Daljica je omejena ravna črta.  

________________________________________________________________. 

Mimobeţnica ima s kroţnico eno skupno točko.  

________________________________________________________________. 

Polmer kroga je dvakrat daljši od premera kroga. 

________________________________________________________________. 

Premici, ki nimata nobene skupne točke sta pravokotnici. 

________________________________________________________________. 

Poltrak je neomejena ravna črta. 

________________________________________________________________. 

Daljici, ki sta enako dolgi, nista skladni. 

________________________________________________________________. 

Krog ima 4 oglišča. 

________________________________________________________________. 

 

Tangenta ali dotikalnica ima s kroţnico eno skupno točko. 

________________________________________________________________. 

 

2. naloga 
a) Nariši kroţnico s središčem v točki S. 

 
b) Nariši premer kroga z zeleno barvo. 

 
c) Kroţnici nariši sekanto z rdečo barvo in označi presečišči. 
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d) Kaj je tetiva? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________. 

 
3. naloga 

Poveţi skladne like. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. naloga 
a) Nariši lik, ki ima 1 simetralo. Simetralo prevleci z modro barvo. 

 

b) Nariši lik, ki nima nobene simetrale. 
 
 

5. naloga 

a) Nariši premice p, r in s tako, da bosta premici p in r vzporedni, premici r 

in s pa pravokotni. 

 
b) Zapiši z matematičnimi znaki. 

Premica p in r sta vzporedni:    ____________. 

Premica r in s sta pravokotni:  ____________. 

 
c) Na zgornjo sliko nariši še točke A, B in C tako, da: 

- točka A leţi na premici p: ____________, 

- točka B ne leţi na premici p: ____________, 

- točka C leţi na premici r in s: ____________. 
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Na črte napiši lege točk z matematičnim znakom za leţi, ne leţi. 
 
Kako lahko še imenujemo točko C?  _____________. 
 
 

6. naloga 
Označi premice in odnose med njimi zapiši z matematičnimi znaki. 

 
 
 
  

 

 
 
 

 
 

7. naloga 
a) Krogu nariši nekaj simetral.  

 

 

 

 

 

 

Koliko si jih narisal?   _______ 

b) Ali bi lahko narisal še kakšno simetralo? Zakaj tako misliš? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

c) Ali bi lahko prešteli, koliko simetral ima krog? Utemelji odgovor. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

8. naloga  
a) Nariši premico.  

 

 

b) Ali bi lahko označil začetek in konec premice? Razloţi, zakaj tako misliš. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
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c) Ali lahko premici narišeš 5 pravokotnic? Kaj pa 3 vzporednice? Bi lahko 
dodal še kakšno? Razloţi, zakaj tako misliš. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

 

9. naloga 
a) Nariši ravno črto, ki je na eni strani omejena, na drugi strani pa neomejena. 

 

b) Kako bi jo poimenoval?  ______________________ 
 
 

10. naloga 
Poimenuj spodnje like. 
 
 
 

 

 
_________    _____________    ___________   ___________    ___________ 
 
 

11. naloga 
a) Obkroţi vse štirikotnike.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

b) Napiši lastnosti štirikotnikov. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

 

c) Ali je vsak kvadrat štirikotnik? Zakaj tako misliš? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
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d)  Ali je vsak štirikotnik kvadrat? Zakaj tako misliš? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

           e)  V čem se razlikujeta kvadrat in pravokotnik? V čem sta si podobna? 

Podobna sta si: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

Razlikujeta se: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

 

12. naloga 
a) V vsakem okvirčku obkroţi lik, ki ne spada zraven. Spodaj napiši, zakaj 

tako misliš. 

 

 

  
 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________. 


