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POVZETEK 

 

Diplomsko delo govori o uporabi Bloomove in SOLO taksonomije pri poučevanju matematike. 

V teoretičnem delu je opisan pomen taksonomije v poučevanju, predstavljena taksonomija 

znanja in cilji v učnem načrtu. V osrednjem delu sta predstavljeni Bloomova in SOLO 

taksonomija, njun pomen in uporaba pri poučevanju matematike.  

V nadaljevanju glede na taksonomske stopnje znanja po Bloomovi in SOLO taksonomiji 

klasificiram naloge v poglavju o Pitagorovem izreku iz izbranega učbenika. Analiza nalog po 

Bloomovi taksonomiji je pokazala, da so naloge po taksonomskih stopnjah enakovredno 

zastopane, z izjemo nalog, ki preverjajo znanje na taksonomski stopnji razumevanja. Analiza 

nalog po SOLO taksonomiji je pokazala, da več kot polovica nalog preverja znanje na 

enostrukturni taksonomski stopnji, sledi delež nalog ki preverja znanje na povezovalni 

taksonomski stopnji in nato na večstrukturni taksonomski stopnji. Nalog, ki bi preverjale znanje 

na taksonomski stopnji razširjene abstraktnosti v učbeniku v obravnavanem poglavju nisem 

zasledila. V empiričnem delu sta predstavljena dva preizkusa znanja, ki sem ju sestavila po 

preučeni literaturi. Naloge prvega testa so sestavljene glede na Bloomovo taksonomijo, naloge 

drugega testa pa glede na SOLO taksonomijo. Povezanost med rezultati obeh preizkusov 

oziroma deli preizkusa je preučena s Pearsonovim koeficientom korelacije. Z izračunom 

Pearsonovega koeficienta korelacije sem ugotovila, da obstaja pozitivna povezanost med 

rezultati preizkusov in deli preizkusa, če so le-ti izdelani glede na SOLO oziroma Bloomovo 

taksonomijo. 

Ključne besede: Bloomova taksonomija, SOLO taksonomija, taksonomska stopnja, 

matematično znanje 

  



  



ABSTRACT 

 

Bloom's and SOLO taxonomy in mathematics education 

This thesis considers the usage of Bloom and SOLO taxonomy in mathematics education. The 

theoretical part describes the importance of taxonomy in teaching and learning, taxonomy of 

knowledge, and objectives in the curriculum, which is followed by the presentation of Bloom 

and SOLO taxonomy, their significance and their use in teaching mathematics.  

To illustrate the taxonomies the tasks in the chapter on the Pythagoras theorem in a selected 

textbook are classified according to Bloom and SOLO taxonomy. The analysis of the tasks, 

according to Bloom taxonomy, has shown that all taxonomic levels are well represented, with 

exception of the taxonomic level of understanding. The analysis of the tasks, according to 

SOLO taxonomy, has shown that more than half of the tasks are related to the unistructural 

taxonomic level, followed by the tasks that verify knowledge at the relational taxonomic level, 

and finally at the multistructural taxonomic level. No tasks at the taxonomic level of the 

extended abstract were found in the considered chapter. The empirical part of the thesis 

considers the relation between the Bloom and SOLO taxonomy. Two tests of knowledge were 

compiled: the first test is based on Bloom taxonomy, the second on SOLO taxonomy. The 

Pearson correlation between students’ results of both tests was calculated. A positive correlation 

between the test results was found. 

 

Key words: Bloom's taxonomy, SOLO taxonomy, taxonomy level, mathematical knowledge 
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0 UVOD  

Pri poučevanju se učitelji pogosto sprašujejo, kako doseči zastavljene cilje poučevanja in kako 

pri učencih konstruirati kvalitetno znanje, ki ga bodo lahko uporabili v poklicnem in 

vsakdanjem življenju. Pri doseganju teh ciljev so učiteljem lahko v veliko pomoč različne 

taksonomije, ki so jih teoretiki na podlagi raziskav izoblikovali za različne namene uporabe. 

Taksonomija znanja vsebuje stopnje, ki so običajno razvrščene hierarhično, od nižjih proti 

višjim stopnjam. V svojem diplomskem delu se bom osredotočila na Bloomovo taksonomijo 

kognitivnih oziroma spoznavnih procesov in SOLO taksonomijo pri poučevanju matematike. 

Bloomova taksonomija je uporabljena v operacionalizaciji učnih ciljev v učnem načrtu. SOLO 

taksonomija se osredotoča na to, kako dobro učenec razume in povezuje določene pojave in 

kako dobro jih uporabi na različnih področjih: poklicnem, vsakdanjem, medpredmetnem 

povezovanju vsebin oziroma povezovanju različnih vsebin znotraj poučevanega predmeta. Pri 

poučevanju in preverjanju znanja se v naših šolah uporablja predvsem Bloomovo taksonomijo 

spoznavnih procesov, medtem ko je na poklicnih srednjih šolah pogosto uporabljena tudi SOLO 

taksonomije, predvsem kot povezovanje matematičnega znanja z bodočim poklicem. V 

raziskavah pogosto zasledimo, da se marsikaterega pomembnega cilja sploh ne preverja. Eden 

od razlogov je, da je veliko učiteljev usmerjenih predvsem v vsebino svojega predmeta, kjer je 

poudarjena predvsem reprodukcija znanja, pozabljajo pa na prenosljiva znanja, ki jih lahko 

uporabimo v novih situacijah. Poleg tega je višje taksonomske stopnje znanja in cilje mnogo 

težje objektivno ugotavljati. Zato sem se odločila, da v svoji diplomski nalogi podrobneje 

predstavim taksonomiji in njuno uporabnost pri pouku matematike z vidika doseganja ciljev in 

konstruiranja raznolikega znanja. 

V teoretičnem delu diplomskega dela najprej predstavim pomen taksonomije v poučevanju, 

opredelim taksonomijo znanja in cilje v učnem načrtu. V nadaljevanju predstavim Bloomovo 

in SOLO taksonomijo, njun pomen in uporabo pri poučevanju matematike.  

Učbeniki služijo učencem in učiteljem kot učni pripomoček v fazi učenja, utrjevanja in 

preverjanja znanja. Zanima me, ali izbrani učbenik nudi dovolj širok spekter nalog, ki pri 

učencih spodbuja različne vrste matematičnega znanja. Glede na taksonomske stopnje 

Bloomove in SOLO taksonomije sem analizirala vse naloge iz učbenika Skrivnosti števil in 

oblik 8, ki se pojavijo v poglavju o Pitagorovem izreku. Ta učbenik je obema skupinama 

učencev, ki so sodelovali v empirični raziskavi, služil kot učni pripomoček v času učenja in 

utrjevanja znanja. Analiza nalog po Bloomovi taksonomiji je pokazala, da je nalog, ki 
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preverjajo znanje na stopnji poznavanja le 36 %, in nalog, ki preverjajo znanja na stopnji 

analize, sinteze in vrednotenja kar 24 %. To zavrača trditev, ki jo navaja Marentič Požarnik 

(1995), da analize nalog pogosto pokažejo, da je 80–90 % nalog zastopanih na nivoju 

poznavanja. Na stopnji razumevanja se pojavi zgolj 14 % nalog. Naloge, ki se pojavljajo na tej 

stopnji znanja, spodbujajo grajenje konceptov in njihovo povezovanje. Odsotnost teh nalog 

učencu onemogoča reševanje nalog na višjih, kompleksnejših taksonomskih stopnjah. Nalog, 

ki se pojavljajo na stopnji uporabe, je kar 26 %, njihovo številčnost pripisujem enostavni 

povezavi Pitagorovega izreka s problemi iz vsakdanjega življenja. Analiza nalog po SOLO 

taksonomiji je pokazala prisotnost velikega deleža nalog na enostrukturni taksonomski stopnji 

(54 %). Zgolj 10 % nalog se je pojavilo na večstrukturni taksonomski stopnji, vse te naloge so 

se povezovale z matematičnimi koncepti, ki so predstavljeni v predhodnem besedilu, ki vpelje 

temo – Pitagorov izrek. Nalog, ki preverjajo povezovalno taksonomsko stopnjo, je bilo kar 36 

%. Vendar je od skupno 21 nalog zgolj šest nalog, ki zahtevajo povezovanje matematičnih 

konceptov, ki jih je učenec že osvojil in niso predstavljeni v predhodnem besedilu, ki vpeljuje 

Pitagorov izrek. V četrto taksonomsko stopnjo razširjene abstraktnosti spadajo naloge, ki 

zahtevajo konceptualizacijo snovi, ki presega tematiko v dejanskem poučevanju, teh nalog v 

učbeniku v obravnavanem poglavju nisem zaseldila.  

V empiričnem delu sem sestavila dva preizkusa znanja po končani obravnavi Pitagorovega 

izreka. Naloge prvega preizkusa sem sestavila glede na Bloomovo taksonomijo in naloge 

drugega glede na SOLO taksonomijo. Želela sem ugotoviti, v kolikšni meri se rezultati učencev, 

doseženi na obeh preizkusih znanja, ujemajo. Raziskala sem, v kolikšni meri se ujemajo 

rezultati učencev pri posameznih nalogah glede na Bloomovo oziroma SOLO klasifikacijo in 

kolikšen delež učencev doseže posamezno stopnjo znanja po Bloomovi oziroma SOLO 

taksonomiji. Vsak učenec je rešil oba testa. Rezultate sem zbrala in jih v zaključku analizirala 

s pomočjo preučene literature. Z izračunom Pearsonovega koeficienta korelacije sem ugotovila, 

da obstaja pozitivna povezanost med rezultati preizkusov, če so le-ti izdelani glede na SOLO 

oziroma Bloomovi taksonomijo. 
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1 TAKSONOMIJE V POUČEVANJU 

Taksonomija sistematično razvršča pojave v skladu z določenimi načeli. Izraz taksonomija 

izhaja iz besede sistematika in v biologiji predstavlja sistem klasifikacije živali in rastlin glede 

na njihove hierarhične odnose (Marentič Požarnik, 1995). Taksonomska lestvica predstavlja 

okvir, ki je sestavljen iz nabora kategorij, ki so povezane s posameznim pojavom. Kategorije 

opredeljujejo različni kriteriji, ki predstavljajo tipične lastnosti posamezne kategorije. 

Kategorije v taksonomski lestvici predstavimo s taksonomskimi stopnjami, ki so razvrščene na 

kontinuumu. Kontinuum taksonomskih stopenj pomeni, da so taksonomske stopnje razvrščene 

hierarhično, od nižjih proti višjim stopnjam, tako da običajno višja stopnja obsega tudi nižje. 

(Anderson, 2016) 

V vzgojno-izobraževalnem procesu uporabljamo različne taksonomske lestvice, s pomočjo 

katerih opredelimo raven doseženega znanja učenca. Elementi spremljanja pokrivajo različne 

taksonomske ravni znanja. Izbira taksonomije je odvisna od namena uporabe (Marentič 

Požarnik in Peklaj, 2002, Berger, Bowie in Nyaumwe, 2010). Med njimi so v našem šolskem 

prostoru najpogosteje uporabljene:  

 Bloomova taksonomija kognitivnih oziroma spoznavnih ciljev, ki se uporablja v 

operacionalizaciji učnih ciljev v učnem načrtu. (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002) 

 Revidirana Bloomova taksonomija, ki za razliko od enodimenzionalne Bloomove 

taksonomije obravnava dve dimenziji: dimenzijo kognitivnih procesov, ki ji doda še 

dimenzijo znanja. (Anderson, 2016) 

 SOLO taksonomija temelji na celostni oceni učenčevega razumevanja, uporabljena je 

predvsem pri aplikaciji predmetnega znanja s stroko in ocenjevanju kakovosti 

učenčevih odgovorov na odprta vprašanja. (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002) 

 Marzanova taksonomija ločuje med vsebinskimi in procesnimi znanji in je uporabljena 

pri preverjanju formativnih ciljev praktičnega pouka. (Marentič Požarnik in Peklaj, 

2002) 

 Gagnejeva taksonomija je v uporabi predvsem pri matematiki, matematično znanje 

razdeli na štiri tipe: osnovno, konceptualno, proceduralno in problemsko znanje. 

(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002) 

Učitelj mora pri poučevanju in preverjanju znanja paziti, da pri učencih konstruira in kasneje 

tudi vrednoti različne ravni znanja, ki pokrivajo raznolike vzgojno-izobraževalne cilje. 

Poučevanje in vrednotenje mora vsebovati tudi naloge višjih taksonomskih ravni znanja, ki pri 
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učencih spodbujajo kompleksnejše spoznavne procese. Didaktične dejavnosti, ki spodbujajo 

znanje na višjih taksonomskih stopnjah, učenca navajajo na utemeljevanje, preiskovanje, 

generalizacijo, reševanje problemov, divergentno mišljenje, uporabo znanja v vsakdanjem 

življenju ter uporabo formalnega in simbolnega jezika. Te aktivnosti so v učnem načrtu močno 

poudarjene, z vidika usvajanja znanja pa težje dosegljive, saj od učenca zahtevajo transfer 

naučenega znanja v nove situacije. Odsotnost teh aktivnosti pri poučevanju vodi v šibko 

usklajenost med didaktičnimi dejavnostmi, vrednotenjem znanja in načrtovanjem kurikula. 

Povezanost med njimi je nujna, saj omogoča uspešnost učencev pri zaključnem preverjanju 

znanja, katerega namen je selekcioniranje učencev za nadaljnji študij in prikaz učenčevih 

kompetenc na posameznem področju (Berger, Bowie in Nyaumwe, 2010; Krathwohl, 2002). 

Ustrezna izbira taksonomije znanja omogoča učitelju, da sestavi takšna vprašanja, naloge in 

dejavnosti, ki omogočajo doseganje raznolikih ciljev učnega načrta in taksonomskih ravni 

znanja v fazi konstruiranja, preverjanja in ocenjevanja. (Rutar Ilc,2007a ) 

 

1.1 CILJI V UČNEM NAČRTU 

Vzgojno-izobraževalni cilji opisujejo pričakovane oziroma nameravane rezultate poučevanja. 

Vsak učitelj, ki želi, da je njegov vzgojno-izobraževalni proces uspešen, mora imeti jasno 

opredeljene cilje, ki naj bi jih učenec dosegel po končani obravnavi. 

Pri formulaciji učnega cilja je potrebno (Marentič Požarnik, 1996):  

 najti ustrezen naziv za učenčevo ravnanje, dejavnost (izbrati primeren glagol); 

 opredeliti pogoje, okoliščine, v katerih učenec pokaže, da je dosegel smoter (kakšni 

pripomočki so oziroma niso na razpolago); 

 opisati kriterij (merilo), ki ga bomo uporabili, da bomo učenčevo ravnanje še označili 

za zadovoljivo. 

Za opredeljevanje ciljev je v uporabi standardni način s povedmi, ki vsebujejo glagol in 

samostalnik. Z glagolom izrazimo nameravani spoznavni proces in s samostalnikom želeno 

vrsto znanja, ki naj jo doseže učenec (Krathwohl, 2002). Cilji poučevanja so v učnem načrtu 

razdeljeni na splošne in operativne učne cilje. Splošni cilji so kompleksni rezultati učenja, ki 

jih zasledujemo v daljšem obdobju pri poučevanju (Anderson, 2016). Operativni cilji in vsebine 
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so vezani na posamezen razred in zapisani v vzporednih stolpcih, da se vidi nadgrajevanje ciljev 

iz razreda v razred. (Učni načrt, 2011) 

Primera splošnih ciljev pouka matematike (Učni načrt, 2011): 

 Učenec spoznava uporabnost matematike v vsakdanjem življenju. 

 Učenec spoznava pomen matematike kot univerzalnega jezika.  

Primera operativnih ciljev pouka matematike (Učni načrt, 2011): 

 Učenec usvoji pojem orientacije na premici in v ravnini. 

 Učenec označi oglišča danega lika v zahtevani orientaciji.  

 

 



 

6 

 

2 TAKSONOMIJA ZNANJA 

V našem šolskem sistemu je dolgo prevladovala opredelitev znanja, kot jo navaja Poljak (1974, 

str. 19) : »Znanje je sistem ali logični pregled dejstev in posplošitev o objektivni stvarnosti, ki 

si ga je človek pridobil in trajno obdržal v zavesti.« Z razvojem informacijske tehnologije se je 

močno zmanjšal pomen proceduralnih znanj, v ospredje pa je prišla potreba po problemskih 

znanjih. Pomembno je, kaj učenec lahko »naredi« s svojim znanjem in kako ga »procesira«. Pri 

poučevanju se vse bolj poudarja aktivne, spoznavne in konstruktivne procese, ki učenje naredijo 

smiselno. Gre za premik od pasivnega pogleda na učenje k aktivnemu vključevanju učencev v 

proces učenja, ki poudarja, kaj učenci vedo (znanje) in kako razmišljajo (spoznavni proces). 

Učitelji sprejemajo odločitev o tem, kaj je vredno poučevati, usmeritev pri tem jim nudijo 

izobraževalni cilji ter različne opredelitve in delitve znanja (Marjanovič Umek, 2008). 

Izhodišča o vrstah in vidikih znanja predstavljajo različne teorije in klasifikacije znanja. 

Pomembno se je zavedati različnih vidikov in vrst znanja, da znamo v določeni situaciji 

presoditi, katerim dati prednost, in da vemo, na kakšen način jih razvijati. (Žakelj in Magajna, 

2003) 

2.1 VRSTE ZNANJA 

Revidirana Bloomova taksonomija znanja obravnava dve dimenziji: 

 dimenzija znanja,  

 dimenzija kognitivnih procesov. 

Kategorije dimenzije znanja so zelo podobne Gagnejevi taksonomiji znanja. Na tem mestu 

obravnavam le prvo dimenzijo – dimenzijo znanja  drugo dimenzijo pa bom predstavila v 

naslednjem poglavju.  

Dimenzija znanja vsebuje štiri kategorije: faktografsko, konceptualno, proceduralno in 

metakognitivno znanje. Kontinuum, ki je prisoten v dimenziji znanja, se nahaja na kontinuumu 

od konkretnega (faktografskega) do abstraktnega (metakognitivnega). Kategoriji konceptualno 

in proceduralno znanje se prekrivata z vidika abstraktnosti, pri čemer je proceduralno znanje 

nekoliko manj abstraktno od večine konceptualnega znanja. (Radmehr in Drake, 2017; 

Anderson, 2016) 
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2.1.1 FAKTOGRAFSKO ZNANJE 

Faktografsko znanje je znanje o ločenih, izoliranih sestavinah vsebine oziroma osnovnih 

elementih. Z njim povezani podvrsti znanja sta poznavanje terminologije in poznavanje 

specifičnih podrobnosti in elementov, ki jih morajo učenci usvojiti, da so seznanjeni z neko 

disciplino ali da lahko rešujejo probleme znotraj nje. Zaradi ogromne količine specifičnih 

dejstev so učitelji prisiljeni, da se odločajo o tem, kaj je temeljno znanje, ki ga morajo učenci 

usvojiti. (Anderson, 2016) 

2.1.2 KONCEPTUALNO ZNANJE  

Konceptualno znanje je znanje o medsebojnih povezavah med osnovnimi elementi znotraj večje 

strukture. Konceptualno znanje razdelimo na tri podvrste: sposobnost razvrščanja in 

kategoriziranja, sposobnost ugotavljanja načel in posplošitev ter razumevanje modulov, 

struktur in teorij. V te tri podvrste konceptualnega znanja bi morala biti zajeta večina znanja, ki 

nastaja znotraj različnih disciplin (Anderson, 20160). Raziskave kažejo, da imajo učenci težave 

pri reševanju matematičnih problemov zaradi omejenega razumevanja matematičnih 

konceptov, kar jim onemogoča poglobljeno razumevanje in obravnavo problemov. Probleme 

zato poskušajo reševati s pomočjo številnih zaporednih procesov znotraj povezanih algoritmov. 

(Radmehr in Drake, 2017) 

2.1.3 PROCEDURALNO ZNANJE 

Proceduralno znanje je znanje o tem, »kako nekaj narediti«, pogosto ima obliko zaporedja 

korakov, ki jih je treba izvesti. Z njim povezane podvrste znanja so: obvladanje predmetno 

specifičnih veščin, obvladanje algoritmov, tehnik in metod ter sposobnost uporabe kriterijev, 

pri čemer morajo učenci vedeti, kdaj določen postopek uporabiti. (Anderson, 2016) 

2.1.4 METAKOGNITIVNO ZNANJE 

Metakognitivno znanje je znanje o spoznavanju na splošno, vsebuje zavedanje in spoznavanje 

o lastnem procesu spoznavanja. Z njim povezane podvrste znanja so strateško znanje, znanje o 

spoznavnih nalogah, vključno s kontekstualnim in kondicionalnim znanjem, in samoregulacija. 

Strateško znanje je opredeljeno kot poznavanje splošnih strategij učenja, mišljenja in reševanja 

problemov. Kondicionalno znanje je znanje, ki učencem omogoča presojo, kdaj, kje in zakaj 

uporabiti določeno strategijo. Samopoznavanje vključuje posameznikovo poznavanje njegovih 

močnih in šibkih področij na spoznavnem področju in področju učenja. (Anderson, 2016) 
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3 TAKSONOMIJA KOGNITIVNIH PROCESOV 

Na začetku tega poglavja predstavljam staro Bloomovo taksonomijo kognitivnih procesov (v 

nadaljevanju uporabljam izraz Bloomova taksonomija), njen pomen in uporabo pri poučevanju. 

Na koncu poglavja predstavljam še revidirano Bloomovo taksonomijo, ki so jo izoblikovali na 

podlagi Bloomove taksonomije konec 20. stoletja. Izvirna Bloomova taksonomija je 

enodimenzionalna, revidirana pa dvodimenzionalna. Poleg kategorije spoznavnih procesov, ki 

se od izvirne Bloomove taksonomije nekoliko razlikujejo (predstavljeno v poglavju 3.5.), 

vsebuje še kategorijo znanja, ki je predstavljena v razdelku 2.1.  

3.1 BLOOMOVA TAKSONOMIJA 

Bloomova taksonomija spoznavnih procesov obsega šest stopenj:  

1. Poznavanje 

2. Razumevanje 

3. Uporaba 

4. Analiza 

5. Sinteza 

6. Vrednotenje 

Znanje na taksonomskih stopnjah si sledi od konkretnega k abstraktnemu in kompleksnemu 

znanju. Globina usvojenega znanja se odraža z uspešnostjo reševanja nalog na izbrani 

taksonomski stopnji. Kontinuum, ki je prisoten v dimenziji spoznavnih procesov, predstavlja 

spoznavno kompleksnost. To pomeni, da razumevanje smatramo za spoznavno kompleksnejše 

kot zapomnitev, uporabo pa za spoznavno kompleksnejšo kot razumevanje. Velja, da doseganje 

znanja na želeni taksonomski stopnji zahteva usvojeno znanje na predhodnih taksonomskih 

stopnjah. Hierarhičnost stopenj velja predvsem za prve tri stopnje, medtem ko pri zadnjih treh 

stopnjah to ne drži dosledno. Hierarhičnost Bloomovih stopenj prikažemo po Madausu z Y-

strukturo. (Krathwohl, 2002; Buxkemper in Hartfiel, 2003)  

 

Slika 1: Bloomove stopnje po Madusu z Y – strukturo. 
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3.2 TAKSONOMSKE STOPNJE  

3.2.1 POZNAVANJE 

Na tej stopnji znanja se od učenca pričakuje, da se določena spoznanja zapomni, jih obnovi ali 

prepozna. Učenec na tej stopnji izkaže poznavanje specifičnih dejstev (znanje definicij, 

aksiomov, formul, izrekov, osnovnih lastnosti), poznavanje terminologije (npr. vzporednost, 

pravokotnost), reševanje enostavnih rutinskih nalog (npr. preproste enačbe) in prepozna 

različne objekte in njihove klasifikacije (npr. funkcije, enačbe, množice). Zapomnjena ključna 

dejstva učenci nato predelujejo in uporabljajo na višjih miselnih stopnjah. Analize nalog 

pogosto pokažejo, da je včasih 8090 % vprašanj pri pouku in preverjanju znanja na tem nivoju. 

Pri načrtovanju pouka se je potrebno odločiti, katera od znanj so pri določenem pouku ključnega 

pomena in jih morajo učenci trajno osvojiti in katera so zgolj pripomoček pri gradnji 

razumevanja. (Marentič Požarnik, 1995; Žakelj, 2003) 

3.2.2 RAZUMEVANJE  

Na tej stopnji se od učenca pričakuje, da razume smisel in bistvo sporočil, ki mu je posredovano 

v besedni ali kakšni drugi obliki (npr. s formulami, simboli, diagrami, slikami). Ker so koncepti 

gradniki za omenjene sheme in okvire, predstavlja konceptualno znanje osnovo za 

razumevanje. Učenec na tej stopnji ne razume le posameznih delov sporočila, ampak tudi 

njihove odnose. Prepoznati mora celovito sporočilo, vodilno idejo in jo povezati s prehodnim 

znanjem. Učenec prikaže razumevanje tako, da s svojimi besedami pove definicijo, formulo 

izrazi v stavku ali v računu, razbere podatke, ki so prikazani v diagramu, je sposoben napraviti 

posplošitve in povezave med različnimi osvojenimi znanji. V primeru, ko učenec podatke vstavi 

v dano formulo in izračuna rezultat, gre še vedno za razumevanje in ne uporabo, saj uporaba 

zahteva več samostojnosti. Pri preverjanju osvajanja znanja na tej taksonomski stopnji je 

ključnega pomena, da vprašanja oziroma naloge formuliramo drugače kot pri razlagi, saj gre v 

nasprotnem primeru lahko pri pravilnem odgovoru zgolj za pomnjenje. (Marentič Požarnik, 

1995; Žakelj, 2003) 

3.2.3 UPORABA  

Učenec je na tej stopnji sposoben na podlagi usvojenih abstrakcij (pravil, zakonov, splošnih 

algoritmov) reševati zanj nove probleme. Ko dani primer analizira, se mora sam domisliti, kateri 

konkretni postopki, formule pridejo v poštev. Matematični problemi morajo biti za učenca novi, 

vendar čim bolj povezani s praktičnimi in poklicnimi situacijami, hkrati pa ne smejo biti preveč 
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umetni ali izmišljeni. Na tej stopnji je ključnega pomena, da pride do transfera – zmožnosti 

prenosa naučenega v situacije, ki so vse bolj različne od prvotnih. Da lahko pride pri učencih 

do transfera, je potrebno, da poleg specifičnih dejstev in podatkov z razumevanjem usvojijo 

splošna znanja, metode ravnanja s podatki, pri reševanju problemov pa morajo imeti določeno 

mero samozavesti in poznavanja različnih načinov reševanja. (Marentič Požarnik, 1995; Žakelj, 

2003) 

3.2.4 ANALIZA  

Učenec je na tej stopnji sposoben razstaviti neko sporočilo v sestavne dele tako, da postanejo 

jasni odnosi med sestavinami in tudi njihova organiziranost v celoto. Učenec na tej stopnji 

prepoznava dejstva, ki so pomembna za formuliranje temeljnih domnev, prepoznava vzročno-

posledične odnose in razvršča podatke po pomembnosti. Analiza je sama sebi namen ali 

pripomoček za globlje razumevanje dela ter je predhodnik evalvacije – vrednotenja. (Marentič 

Požarnik, 1995; Žakelj, 2003)  

3.2.5 SINTEZA 

Učenec na tej stopnji združuje razne elemente, ki jih je predhodno spoznal, v novo celoto. Tu 

mora učenec združiti elemente iz raznih virov, jih med seboj kombinirati, če hoče preveriti na 

primer dane hipoteze, pri tem pa sta v ospredju učenčeva aktivnost in ustvarjalnost. Učenec na 

tej stopnji izkaže spretnost pisanja v ustreznem vrstnem redu, zmožnost uporabe dobro 

strukturiranih trditev, razvije delovni načrt za reševanje, oblikuje hipoteze in odkriva 

matematične zakonitosti. Vprašanja oziroma naloge morajo biti za preverjanje te kategorije 

sestavljene tako, da pri učencih spodbujajo različne odgovore ali predložijo različne originalne 

izdelke. V proces morajo biti vključene naloge, ki poleg konvergentnega mišljenja zahtevajo 

tudi divergentno mišljenje, miselno prožnost in originalnost. (Marentič Požarnik, 1995; Žakelj, 

2003) 

3.2.6 VREDNOTENJE  

Vrednotenje in evalvacija zajema izrekanje sodb o vrednosti določenih idej, argumentov in 

rešitev glede na izbrane kriterije. Kriteriji so učencu največkrat podani. Ta stopnja zahteva 

združitev vseh prej omenjenih stopenj. Pri tej stopnji gre za razvijanje učenčeve kritičnosti, ki 

je osnovana na globljem razumevanju in podrobni analizi pojava, ki ga vrednotimo, in na jasnih, 

natančnih kriterijih (npr. primerjanje teorij, posploševanje dejstev). (Marentič Požarnik, 1995; 

Žakelj, 2003) 



 

11 

 

3.3 ZNAČILNI GLAGOLI POSAMEZNIH TAKSONOMSKIH STOPENJ 

Bloomovi taksonomiji lahko priredimo nabor tipičnih glagolov za posamezno taksonomsko 

stopnjo. Glagoli so učitelju v pomoč pri natančnem opredeljevanju in interpretiranju vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Ustrezno zapisani glagoli pa niso zagotovilo za doseganje želenega 

znanja. Ključnega pomena je namreč, da se didaktične dejavnosti, ki jih zastopajo glagoli, pri 

učencih zares odvijajo. (Marentič Požarnik, 1995) 

Tabela 1: Glagoli, ki so povezani s taksonomskimi stopnjami Bloomove taksonomije (Biggs in Tang, 2011, 124). 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

GLAGOLI 

Poznavanje naštej, razlikuj, opiši, prepoznaj, poimenuj, definiraj, obnovi 

Razumevanje povzemi, povej s svojimi besedami, pripoveduj, opiši, poročaj, 

informiraj, razloži, pojasni, utemelji, ilustriraj, navedi nov primer 

Uporaba uporabi, posploši, izberi, poveži, apliciraj, klasificiraj, sklepaj, izračunaj 

Analiza podrobno opiši, analiziraj, razčleni, poišči elemente, ugotovi značilnosti, 

primerjaj, razlikuj, ugotovi napake, sklepaj 

Sinteza zamisli si, ustvari, načrtuj, zasnuj, izrazi, izdelaj, oblikuj, iznajdi, 

kombiniraj, preoblikuj, popravi napake, izboljšaj, dokaži, utemelji 

Vrednotenje oceni, vrednoti, presodi, odloči se, kritično osvetli, zavrni, ugotovi 

napake, problematiziraj, dokaži, presodi, razlikuj, izberi 

 

3.4 UPORABA PRI POUČEVANJU MATEMATIKE  

Bloomova taksonomija spoznavnih procesov omogoča pregledno obravnavo ciljev poučevanja, 

ki so zapisani v učnih načrtih, in njihovo doseganje. S pomočjo taksonomske preglednice, ki je 

predstavljena v naslednjem poglavju, nam taksonomija omogoča, da izobraževalni cilj 

prevedemo v učitelju razumljivo obliko. Natančno opredeljevanje in klasificiranje ciljev ter 

poznavanje terminologije, povezane s taksonomskim okvirjem, med pedagoškimi delavci olajša 

komunikacijo o doseganju ciljev. Učitelji, ki uporabljajo taksonomsko preglednico, imajo pred 

seboj nabor ciljev in relacij med njimi. Oznake v taksonomski preglednici razkrijejo, kaj vse so 

vključili v svoje cilje. V primeru, da ostanejo cele vrstice ali stolpci brez oznake, je to opozorilo, 

da je nujno potrebno vključiti cilje, o katerih do sedaj niso razmišljali. Izobraževalne cilje, ki 

se osredotočajo na zapomnitev, je enostavno doseči, težje je opredeliti in doseči cilje s 

poudarkom na kompleksnejših procesnih kategorijah. Te od učenca zahtevajo transfer 

naučenega v situacije, ki se razlikujejo od prvotnih, ki so učencu dobro poznane. Taksonomska 

preglednica zaradi natančno definirane terminologije in organizacije zagotavlja usklajenost 

med cilji, didaktičnimi dejavnostmi in načini vrednotenja. V taksonomski preglednici 

uporabimo posebne simbole za označevanje zastavljenih ciljev, ciljev poučevanja in 
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vrednotenja, ki jih razvrstimo v celice preglednice. S tem ugotovimo, ali sistemi simbolov za 

vse tri sovpadajo v posameznih celicah v preglednici, s čimer zagotavljamo usklajenost med 

cilji, didaktičnimi dejavnostmi in vrednotenjem. Neusklajenost med njimi tudi v primeru, ko je 

poučevanje zelo kakovostno, ne bo pozitivno vplivalo na rezultate vrednotenja znanja. 

(Buxkemper in Hartfiel, 2003; Krathwohl, 2003, Žakelj, 2003)  

Ko učitelj cilj uvrsti v določeno celico taksonomske preglednic, se začne ukvarjati z 

vprašanjem, kako poučevati, da bo čim večji del učencev dosegel zastavljene cilje. Ko učitelj 

ve, kateri spoznavni proces in vrsto znanja želi doseči pri učencih, ve, kako zastaviti vprašanja, 

ki preverjajo posamezni spoznavni proces oziroma vrsto znanja. V nadaljevanju so 

predstavljeni primeri nalog o premem in obratnem sorazmerju, ki preverjajo izobraževalni cilj 

in želeno vrsto znanja po Bloomovi taksonomiji. (Buxkemper in Hartfiel, 2003; L. W. 

Anderson, 2016; Žakelj, 2003) 

3.4.1 NALOGE, KI USTREZAJO IZBRANIM CILJEM IN PREVERJAJO ŽELENO 

TAKSONOMSKO STOPNJO ZNANJA KOGNITIVNIH PROCESOV 

Pri razvrščanju nalog na taksonomsko stopnjo velja, da naloga, ki meri znanje na višji, bolj 

kompleksni spoznavni ravni, vsebuje tudi vse zahteve z nižje ravni. Pri razvrščanju tako nalogo 

uvrstimo na najvišjo taksonomsko stopnjo, ki jo naloga še preverja. Razvrščanje nalog na 

taksonomske stopnje praviloma ni enoznačno, saj na razvrščanje nalog vpliva stanje v razredu 

– kaj in kako smo določeno vsebino obravnavali, kakšne probleme smo reševali, kakšno je 

predhodno znanje otrok in kakšne izkušnje imajo s posameznim tipom naloge. (Žakelj, 2003) 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri nalog, s katerimi preverjamo izbrane cilje iz učnega 

načrta o premem in obratnem sorazmerju. Naloge sem konstruirala tako, da ustrezajo različnim 

taksonomskim stopnjam znanja Bloomove taksonomije.  

Taksonomska stopnja: Poznavanje 

Cilj 1: Učenec prepozna in definira vrsto sorazmerja, ki ga prikazuje tabela.  

Naloga: 

a) Katero vrsto sorazmerja prikazuje tabela? _______________________ 

x 4 8 20 40 

y 10 5 2 1 
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b) Kaj je značilno za to vrsto sorazmerja? Kakšen je koeficient tega razmerja?  

_____________________________________________________________. 

Utemeljitev: Učenec pri tej nalogi prikaže poznavanje ključnih dejstev o obratnem sorazmerju. 

Prvi del naloge od učenca zahteva prepoznavanje matematičnih objektov (vrsta sorazmerja) in 

poznavanje terminologije (obratno sorazmerje). Drugi del naloge od učenca zahteva poznavanje 

definicije oziroma osnovnih lastnosti obratnega sorazmerja. 

Taksonomska stopnja: Razumevanje 

Cilj 1: Učenec izdela preglednico s podatki, ki jih razbere iz grafa. 

Cilj 2: Učenec zapiše enačbo, ki prikazuje dano sorazmerje.  

Naloga: Graf prikazuje odvisnost med številom koscev in časom, v katerem pokosijo 

travnik. S podatki iz grafa sestavi preglednico in zapiši enačbo sorazmerja, ki ga 

prikazuje graf. 

 

Slika 2: Graf odvisnosti med številom koscev in časom, v katerem pokosijo travnik 

Utemeljitev: Naloga od učenca zahteva sposobnost branja in prevajanja podatkov iz grafa v 

tabelo. Ko učenec uredi podatke v tabeli, mora podatke prevesti v enačbo, ki prikazuje dano 

sorazmerje. Pri simbolnem zapisu učenec izkaže razumevanje odnosov med količinama. 

Taksonomska stopnja: Uporaba 

Cilj: Učenec s sklepanjem reši besedilno nalogo o premem sorazmerju. 

Naloga: Mama Ana bo za popoldansko malico otrokom spekla palačinke. Ko je nazadnje 

pekla za svoje vnuke Jakoba, Saro in Ajdo, je porabila 237 dkg moke, 3 jajca, 3 dkg soli 
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in 2 dcl mleka. Koliko moke, jajc, soli in mleka potrebuje mama Ana, če se bosta tokrat 

malici pridružila še sosedova otroka Miha in Špela? Rezultat zaokroži na eno decimalko.  

Utemeljitev: Naloga od učenca zahteva prenos naučenega znanja v situacijo, ki se razlikuje od 

prvotne. Problem je za učenca nov, vendar tesno povezan s praktično situacijo in hkrati ni 

preveč umetno zastavljen. Ko učenec dani primer analizira, se mora sam domisliti, katere 

konkretne formule in postopki pridejo v poštev.  

Taksonomska stopnja: Analiza 

Cilj: Učenec s pomočjo analize odnosov med danima količinama v besedilni nalogi izračuna 

iskane vrednosti količin. 

Naloga: Osem delavcev bi v 63 dneh pripravilo teren za asfaltiranje novega cestišča. Po 

treh dneh se z bolniškega dopusta vrneta še dva delavca. V koliko dneh pripravijo teren 

za asfaltiranje novega cestišč, če delo nadaljujejo v polni zasedbi (10 delavcev)? 

Utemeljitev: Učenec besedilno nalogo razstavi na posamezne dele, da postanejo jasni odnosi 

med sestavinami (odvisna, neodvisna količina, vrsta sorazmerja, stanje pred prihodom delavcev 

in po prihodu delavcev) in njihova organiziranost v celoto. Z analizo odnosov in razmerji med 

danima količinama formulira in izračuna, v koliko dneh pripravijo teren za asfaltiranje novega 

cestišča delavci v polni zasedbi.  

Taksonomska stopnja: Sinteza  

Cilj: Učenec razišče, v kakšnem razmerju sta dani količini in generira hipoteze o opaženem 

pojavu.  

Naloga: Razišči, v kakšnem sorazmerju sta sila in tlak, če je ploščina telesa, s katerim telo 

pritiska pravokotno na podlago, ves čas konstantna. Opiši poskus, s katerim lahko 

raziščemo dano povezavo, poskus izvedi in ugotovitve predstavi.  

Utemeljitev: Učenec združi elemente o premem in obratnem sorazmerju v novo celoto. Zapisati 

mora načrt za izvedbo poskusa, opažanja in jih ustrezno interpretirati. Pri tem izkaže spretnost 

pisanja v ustreznem vrstnem redu, razvije delovni načrt za reševanje, oblikuje hipoteze in 

odkriva matematične zakonitosti v danem primeru. Naloga je sestavljena tako, da omogoča 

različne načine izvedbe, s čimer spodbujamo divergentno mišljenje in originalnost. 
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Taksonomska stopnja: Vrednotenje 

Cilj: Učenci s sklepanjem rešijo nalogo o premem sorazmerju in jo vrednotijo po danih 

kriterijih. 

Naloga: Spodnja slika prikazuje prehranjevalno verigo.  

 

Slika 3: Prehranjevalna veriga 

Divja mačka vsak dan poje 3 ptiče. Vsak ptič v enem dnevu poje 10 gosenic, skupaj 30 

gosenic. Trideset gosenic skupaj v enem dnevu poje eno rožo. 

a) Prostor, v katerem živijo te živali, ima 500 rož. Izračunaj število ostalih živali. 

b) Če se pomikaš navzgor po prehranjevalni verigi, število plenilcev upada. Za zgoraj 

prikazano prehranjevalno verigo velja, da količina energije na vsaki stopnji upade 

za 25 %. Izračunaj, koliko energije lahko divja mačka pridobi, če postane 

vegetarijanka in namesto ptičev je rože.  

c)  Eno leto so bakterije ubile 5.000 gosenic. Kakšen vpliv ima to na podano 

prehranjevalno verigo? 

d)  Kaj bi se zgodilo s populacijami mačk, ptičev in gosenic, če bi se mačke odločile, 

da postanejo vegetarijanke in jejo rože, da ostanejo pri življenju, namesto da 

stradajo.  

Utemeljitev: Naloga od učenca zahteva vrednotenje prehranjevalne verige po danih kriterijih in 

posplošitev preučene teorije o sorazmerjih na konkretni primer.  
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3.5 REVIDIRANA BLOOMOVA TAKSONOMIJA 

Konec 20. stoletja so Bloomovo taksonomijo preoblikovali v skladu s prevladujočimi vplivi 

kognitivne psihologije in vse večjim poudarjanjem metakognicije. Revidirana Bloomova 

taksonomija je za razliko od izvirne enodimenzionalne taksonomije dvodimenzionalna. Poleg 

dimenzije spoznavnih procesov definira še dimenzijo znanja. Revidirano Bloomovo 

taksonomijo predstavimo s taksonomsko preglednico.  

Tabela 2: Taksonomska preglednica revidirane Bloomove taksonomije (Anderson, 2016, str. 48). 

 DIMENZIJA SPOZNAVNIH (KOGNITIVNIH) PROCESOV 

DIMENZIJA 

ZNANJA 

Spomniti 

se 

Razumeti Uporabiti Analizirati Ovrednotiti Ustvariti 

Faktografsko 

znanje 

      

Konceptualno 

znanje 

      

Proceduralno 

znanje 

      

Metakognitivno 

znanje 

      

 

Stolpci v preglednici predstavljajo spoznavne procese, vrstice pa dimenzije znanja. Vsak 

izobraževalni cilj lahko umestimo v celico preglednice, ki izraža znanje in spoznavni proces, ki 

ga želi učitelj s poučevanjem doseči pri učencih (Anderson, 2016). Kategorija spoznavnih 

procesov je preimenovana in preoblikovana iz samostalnika v glagolsko obliko, kar ustreza 

opredelitvi spoznavnih procesov v opredelitvi vzgojno-izobraževalnih ciljev. Poleg 

preimenovanja iz samostalniške v glagolsko obliko se zamenjata vrstna reda taksonomske 

stopnje sinteze in vrednotenja. Tako je predzadnja stopnja revidirane Bloomove taksonomije 

vrednotiti in najvišja taksonomska stopnja ustvariti. Preimenovanje taksonomskih stopenj 

spoznavnih procesov iz izvirne Bloomove taksonomije v revidirano Bloomovo taksonomijo od 

najnižje do najvišje stopnje je sledeče: pomnjenje  spomniti si, razumevanje  razumeti, 

uporaba  uporabiti, analiza – analizirati, sinteza – ustvariti in vrednotenje – vrednotiti 

(Anderson, 2016; Krathwohl, 2002). Kategorije in opredelitve znanja so predstavljene v 

poglavju 2.1. 
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4 SOLO TAKSONOMIJA 

4.1 UVOD  

Avstralca Biggs in Collis sta oblikovalo SOLO taksonomijo z namenom analiziranja učenčevih 

odgovorov oziroma odzivov po taksonomskih stopnjah glede na stopnjo kompleksnosti znanja, 

ne zgolj glede na pravilnost oziroma nepravilnost odgovora. Taksonomske stopnje SOLO 

taksonomije predstavljajo hierarhičen model, kjer od stopnje do stopnje narašča kompleksnost, 

konsistenca in število povezav v učenčevem odgovoru. Pri nižjih taksonomskih stopnjah se 

učenec osredotoča na število podatkov. Pri višjih taksonomskih stopnjah podatke združuje v 

koherentno celoto in jih generalizira v novi situaciji (Chan, idr., 2002; Fagerstam in Blom, 

2013; Groth in Bergner, 2009). Učenčev odgovor po SOLO taksonomiji umestimo na enega od 

petih taksonomskih stopenj SOLO taksonomije, od predstrukturne stopnje pa vse do stopnje 

razširjene abstraktnosti: 

1. Predstrukturna stopnja 

2. Enostruktuna stopnja 

3. Večstrukturna stopnja 

4. Povezovalna stopnja 

5. Stopnja razširjene abstraktnosti 

 

 

Slika 4: Prikaz kompleksnosti taksonomskih stopenj SOLO taksonomije (Mhlolo in Schafer, 2013, str. 8) 
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4.2 TAKSONOMSKE STOPNJE  

4.2.1 PREDSTRUKTURNA STOPNJA  

Na tej stopnji učenec uporabi informiranje brez vpogleda oziroma razumevanja. Reševanja 

problema se loti neustrezno, saj ne razume njenega bistva, kar vodi v neuspeh. Učenec nalogo 

pogosto rešuje s pomočjo priklica, kjer navaja dejstva, povezana z nalogo. Odgovarjanje na 

vprašanje temelji na uporabljanju besed istega pomena oziroma obračanju besed, s čimer 

poskuša prekriti šibko razumevanje. (Biggs in Tang, 2011) 

4.2.2 ENOSTRUKTURNA STOPNJA 

Na tej stopnji se učenec pri reševanju kompleksne naloge osredotoči zgolj na en koncept ali 

proces. Na podlagi izbranega vidika naredi posplošitev, pri čemer pa ostalih pomembnih 

vidikov ne upošteva. Med dejstvi in idejami se ne izraža nobena povezanost, gre za 

minimalistično razumevanje področja. Na tej stopnji se učenec večinoma ukvarja s konkretnimi 

vsebinami, kot so terminologija in avtomatizirani postopki. Ta stopnja je opredeljena kot 

primarna kvantitativna stopnja. (Biggs in Tang, 2011) 

4.2.3 VEČSTRUKTURNA STOPNJA 

Na tej stopnji je učenec pri reševanju naloge sposoben upoštevati več različnih konceptov 

oziroma procesov, ki so med seboj nepovezani. Pri reševanju naloge naredi posplošitve na 

podlagi različnih med seboj nepovezanih vidikov. Prikaže zbirko različnih zamisli in pojmov, 

ki jih še ne more strukturirati v povezano celoto. Pomanjkanje sintetiziranja zagotavlja 

uspešnost zgolj pri reševanju direktno zastavljenih vprašanj. (Biggs in Tang, 2011) 

4.2.4 POVEZOVALNA STOPNJA 

Ta stopnja se ne osredotoča zgolj na naštevanje podatkov in njihovih podrobnosti. Na tej stopnji 

je učenec pri reševanju naloge sposoben povezati dejstva, teorije, dejanja in namene ter jih 

združiti v koherentno celoto. Učenec razume več sestavin, ki so konceptualno strnjene. 

Razumevanje konceptov na tej stopnji je uporabljeno zgolj znotraj znanih problemov. 

Spremembe v učenčevem razumevanju so kvalitativne. (Biggs in Tang, 2011) 

4.2.5 RAZŠIRJENA ABSTRAKTNOST 

Ta stopnja od učenca zahteva konceptualizacijo snovi na stopnji, ki presega obravnavano 

tematiko v dejanskem poučevanju. Razumevanje vključuje generalizacijo in abstrakcijo 

obravnavane snovi na novem področju. (Biggs in Tang, 2011) 
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SOLO taksonomija temelji na Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja otrokovega mišljenja, kjer 

razvoj poteka v štirih diskretno ločenih razvojnih stopnjah. Od stopnje do stopnje se pri otroku 

spreminjajo kognitivne sheme, pri kateri je vsaka stopnja kompleksnejša, napredovanje na višjo 

stopnjo pa zahteva osvojeno predhodno stopnjo. Vse taksonomske stopnje SOLO taksonomije 

se zgodijo znotraj Piagetovih stopenj kognitivnega razvoja. Predstrukturna stopnja se zgodi na 

predoperativni fazi, kjer logično operativno mišljenje še ni razvito. Enostruktuna, večstrukturna 

in povezovalna stopnja se zgodijo na fazi konkretno logičnih operacij. Za fazo konkretno 

logičnih operacij je značilno reverzibilno mišljenje, razvoj logičnih operacij s konkretnim 

gradivom, učenec pa ima težave z abstraktnim mišljenjem. Stopnja razširjene abstraktnosti se 

zgodi znotraj faze formalno logičnega mišljenja. Za to stopnjo je značilno abstraktno, 

hipotetično in deduktivno mišljenje. Posameznik to stopnjo mišljenja običajno doseže pri 

starosti od 11 do 15 let, nekateri posamezniki te stopnje nikoli ne dosežejo. (Jurdak in 

Mouhayar, 2014; Groth in Bergner, 2009)  

4.3 ZNAČILNI GLAGOLI POSAMEZNIH TAKSONOMSKIH STOPENJ  

SOLO taksonomija navaja nabor glagolov, ki jih lahko učitelj uporabi, ko želi od učencev 

preveriti želeno stopnjo znanja po končani obravnavi oziroma med poučevanjem. Glagoli so v 

pomoč pri oblikovanju učnih ciljev v učnih pripravah. Preden učitelj izoblikuje vprašanja, ki 

vodijo do želenih odgovorov, je nujno, da se odloči, katero vrsto in stopnjo znanja želi preveriti. 

(Biggs in Tang, 2011) 

Biggs in Tang (2011) navajata nekatere tipične glagole, ki opredeljujejo znanje na določeni 

taksonomski stopnji SOLO taksonomije, kot je predstavljeno v spodnji tabeli. 

Tabela 3: Glagoli, ki so povezani s taksonomskimi stopnjami SOLO taksonomije (Biggs in Tang, 2011, 124) 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

GLAGOLI 

Enostrukturna zapomniti, prepoznati, našteti, prešteti, določiti, razvrščati 

Večstrukturna opisati, razvrstiti, računati, ilustrirati 

Povezovalna primerjati, razlikovati, razložiti, razpravljati, analizirati, ustvarjati, 

prevesti, rešiti problem, predvideti 

Razširjena abstraktnost postavljati teorije, generalizirati, reflektirati, izboljšati, izumiti, 

ustvariti, reševati nove probleme 
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4.4 POMEN V POUČEVANJU 

SOLO taksonomijo pogosto uporabimo pri analizi nalog esejskega tipa. Naloga mora biti 

sestavljena tako, da se ne omeji zgolj na reprodukcijo obravnavane vsebine, saj s tem 

onemogoči prikaz učenčevega znanja na višjih taksonomskih stopnjah. (Stewart, 2012; 

Fagerstam in Blom, 2013) 

Fagerstam in Blom (2013) v svoji raziskavi podata primer esejskega vprašanja ter opredelita 

stopnjo učenčevega razumevanja po SOLO taksonomskih stopnjah, kot je prikazano v spodnji 

tabeli.  

Primer: Opiši, kako v naravoslovju sistematiziramo raznolikost živali in rastlin. 

Tabela 4: Analiza učenčevih odgovorov pri esejskem vprašanju glede na taksonomske stopnje SOLO taksonomije 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

ODZIV UČENCA PRI 

REŠEVANJU NALOGE 

RAZLOG ZA UVRSTITEV NA 

TAKSONOMSKO STOPNJO 

PREDSTRUKTURNA Nepopoln odgovor. Npr: 

Rastline in živali razdelimo v 

skupine. 

Nepomemben vidik, neustrezen 

odgovor. 

ENOSTRUKTURNA Učenec omeni hierarhične 

stopnje, poda nekonsistent 

primer. 

Konkretno, minimalistično 

razumevanje koncepta, 

osredotočenost na eno 

konceptualno vprašanje v 

kompleksnem primeru. 

MULTISTRUKTURNA Že bolj primeren opis, navede 

ustrezen primer. 

Omejeno razumevanje več 

sestavin, neorganizirana zbirka 

zamisli, brez zmožnosti 

povezovanja več vidikov. 

POVEZOVALNA Primere ponazori z diagramom, 

ki prikazuje odnose med živimi 

organizmi. 

Povezovanje in razumevanje obeh 

zgoraj omenjenih vidikov, ki so 

konceptualno strnjeni. 
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4.5 UPORABA PRI POUČEVANJU MATEMATIKE 

Raziskovalci so uporabnost SOLO taksonomije izpostavili pri različnih predmetih, nivojih 

zahtevnosti in tipih nalog. Opredelili so jo kot model, ki je v pomoč pri ocenjevanju in 

usmerjanju učenčevega dela, tako z vidika konceptualnega in proceduralnega znanja. Uporaba 

SOLO taksonomije v izobraževanju omogoča izboljšanje aktivnosti, ki pri učencih razvijajo 

kritična in aplikativna znanja. Prenos in povezovanje znanja lahko učenec izkaže znotraj 

različnih vsebin predmeta poučevanja kot medpredmetno povezovanje znanja ali kot prenos 

usvojenega znanja za reševanje problemov iz vsakdanjega življenja. V finskem šolstvu SOLO 

taksonomijo uporabljajo poleg Bloomove taksonomije za natančnejše strukturiranje ciljev 

učnega načrta in za oblikovanje opisnih kriterijev (Chan idr., 2002; Rutar Ilc, 2007; Mhlolo in 

Schafer, 2013, Stewart, 2012; Groth in Bergner, 2009). Mhlolo in Schafer (2013) dodajata, da 

vrednotenje kognitivnih dosežkov znotraj hierarhično razporejenih stopenj omogoča odkrivanje 

vrzeli v znanju. Razumevanje se razvija postopoma, s čimer postaja vse bolj strukturirano in 

poglobljeno. Naloga učiteljev in strokovnjakov na področju izobraževanja je definirati želeno 

stopnjo razumevanja učencev po končani obravnavni teme. Pri tem se je najprej potrebno 

osredotočiti na vsebino, ki jo učitelj poučuje, in razvojno stopnjo otrokovega mišljenja (Biggs 

in Tang, 2011). Solo taksonomija je uporabljena pri analiziranju otrokovega kognitivnega 

razvoja in strategij, ki jih uporablja v različnih starostnih obdobjih (Jurdak in Mouhayar, 2014). 

Lake (1999) izpostavi pomen uporabe SOLO taksonomije pri spodbujanju aplikacije 

matematičnega znanja v nove situacije.  

4.5.1 ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE KONCEPTUALNIH NAPAK 

Konceptualno znanje je opredeljeno kot znanje, ki vsebuje bogato mrežo dejstev in trditev, ki 

se med seboj povezujejo. Konceptualno znanje zahteva izoblikovanje kognitivnih povezav med 

deli informacij, ki so bili pred tem nepovezani. (Groth in Bergner, 2009) 

Pri preverjanju konceptualnega znanja moramo biti pozorni na to, da se lahko tudi konceptov 

učimo z memoriziranjem, brez pravega razumevanja. Pri poučevanju je nujna osredotočenost 

RAZŠIRJENA 

ABSTRAKTNOST 

Generalizira in vključi različne 

primere rastlin in živali, 

pravilno razume ključe, po 

katerih klasificiramo živa bitja. 

Konceptualizacija, ki presega 

obravnavano tematiko, posplošitev 

na novem področju. 
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na napačne pojme, predstave in razlage, ki jih učenci razvijejo spontano in intuitivno. Vrsta 

raziskav je pokazala presenetljivo veliko razširjenost napačno razumljenih temeljnih 

matematičnih konceptov. Učenci lahko namreč rešijo nalogo pravilno, ne da bi sploh vedeli, 

kako in zakaj procedura deluje, kje je algoritem še uporaben in kako deluje. Zato je zlasti v fazi 

učenja nujno potrebno, da učitelj odkrije vrzeli v znanju. Poučevanje je potrebno načrtovati 

tako, da spodbuja razumevanje in uporabo postopkov pri reševanju problemov. To pa lahko v 

veliki meri dosežemo pri preverjanju s pravilno zastavljenimi vprašanji. Učenci spoznajo, v 

katerih primerih njihovo razumevanje snovi deluje, odkrijejo pomanjkljivo oziroma nepopolno 

razumevanje in ga smiselno dogradijo v koherentno celoto. (Rutar Ilc, 2007b; Mhlolo in 

Schafer, 2013; Mc Gowen in Tall, 2010) 

Mhlolo in Schafer (2013) sta pri učencih preverjala razumevanje koncepta zrcaljenja čez 

premico. Cilj raziskave je bil odkriti napake v intuitivnem razumevanju in poiskati strategije, 

ki bi učence pripeljale do ustreznega konceptualnega razumevanja. Naloge, ki so preverjale 

učenčevo razumevanje, so skonstruirali in analizirali po SOLO taksonomiji, analiza odgovorov 

je strnjena v spodnji tabeli. 

Primer: V kartezični ravnini so označene tri točke A, B in C. Označi in zapiši koordinate slik 

A`, B` in C ` tako da je:  

 A` slika točke A, zrcaljene čez y-os;  

 B` slika točke B, zrcaljene čez premico y = 0;  

 C ` slika točke C, zrcaljene čez premico y = x.  
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Tabela 5: Analiza učenčevih odgovor glede na taksonomsko stopnjo SOLO taksonomije 

 

Po analizi učenčevih odgovorov so prišli do ugotovitve, da ima večje število učencev 

ponavljajoče težave pri razumevanju pojma zrcaljenje čez premico. Zrcaljenje čez premico 

razumejo kot »fizični« objekt nad ravnino, čez katero objekt »prevrnemo« (zrcalna simetrija 

predstavljena pogosto zgolj z vidika geometrijske oblike oziroma vzorca  objekta v ravnini 

učenec ne obravnava kot del množice točk v ravnini, temveč kot objekt, ločen od ravnine). 

Zrcaljenje razumejo zgolj kot zrcaljenje čez x-os oziroma y-os (ne osredotočijo se na os 

zrcaljenja, ki ni nujno navpična oziroma vodoravna). 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

ODZIV UČENCA PRI 

REŠEVANJU 

NALOGE 

RAZLOG ZA UVRSTITEV NA 

TAKSONOMSKO STOPNJO 

PREDSTRUKTURNA Zgolj poveže podane 

točke A, B in C v 

trikotnik. 

Informiranost brez vpogleda oziroma 

razumevanja, zgrešeno bistvo reševanja 

naloge (nikjer ni zapisano, da dane točke 

predstavljajo oglišča trikotnika). 

ENOSTRUKTURNA Narisani trikotnik zrcalili 

čez x-os ali y-os. 

Konkretno, minimalistično razumevanje 

koncepta, osredotočenost na eno 

konceptualno vprašanje v kompleksnem 

primeru – zrcaljenje glede na eno izmed 

osi zrcaljenja. 

MULTISTRUKTURNA Učenec vsako točko 

pravilno prezrcali čez os 

zrcaljenja, vendar 

nepravilno poimenuje 

slike točk. 

Omejeno razumevanje več sestavin 

(zrcaljenje in zapis slike točke), 

neorganizirana zbirka zamisli brez 

zmožnosti povezovanja več vidikov 

(zrcaljenje – prvi vidik, poimenovanje slik 

točk – vidik neodvisen od prvega). 

POVEZOVALNA Vse tri točke pravilno 

prezrcali čez os 

zrcaljenja in pravilno 

označi slike točk. 

Povezovanje in razumevanje obeh zgoraj 

omenjenih vidikov, ki so konceptualno 

strnjeni. 

RAZŠIRJENA 

ABSTRAKTNOST 

Naloga ni preverjala te 

stopnje. 

Konceptualizacija, ki presega obravnavano 

tematiko, posplošitev na novem področju. 
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4.5.2 APLIKACIJA MATEMATIKE NA DRUGA PODROČJA 

V učnem načrtu se vse bolj poudarja pomen medpredmetnega povezovanja in uporabe 

matematičnega znanja v reševanju problemov iz vsakdanjega življenja (Učni načrt, 2011). 

Učenje z razumevanjem se vzpostavlja ob raziskovanju ključnih konceptov in povezovanjem z 

drugimi koncepti, ki so jih učenci že usvojili. To pa zahteva organiziranje in interpretiranje 

informacij na aktiven način. Le tako lahko učenec razume, zakaj določene stvari delujejo tako, 

kot delujejo (Rutar Ilc, 2007b). Učenci so zmožni misliti o različnih konceptih in postopkih, 

težave pa imajo pri njihovi uporabi. Pogosto si zapomnijo zgolj principe in zakonitosti, nato pa 

jih pozabijo in se vrnejo k uporabi utrjenih neznanstvenih intuitivnih idej. Za izobraževalce je 

eden temeljnih izzivov, kako učence pripeljati do razumevanja, kako koncepti in postopki lahko 

funkcionirajo kot orodje za reševanje problemov oziroma kako so lahko v pomoč pri 

konceptualiziranju dogodkov in pojavov na nove in prej neopažene načine. (Buxkemper in 

Hartfiel, 2003)  

Lake (1999) v članku poda primer, kako lahko učitelj konstruira vprašanja po SOLO 

taksonomiji in s tem pomaga učencem pri razvijanju organiziranih konceptualnih shem s 

področja naravoslovja in matematike. Vprašanje je sestavljeno tako, da pri učencu spodbudi 

odgovor na določeni taksonomski stopnji SOLO taksonomije. S tem učitelj učenca postopno 

navaja na povezovanju različnih konceptov in postopkov, ki mu služijo kot orodje za reševanje 

problemov.  

 

Slika 5: Graf prikazuje krvni in osmotski tlak v različnih situacijah (Lake, 1999, str. 193) 

  



 

25 

 

Tabela 6: Primeri vprašanj glede na taksonomsko stopnjo SOLO taksonomije 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

PRIMER VPRAŠANJA 

Enostrukturna 

stopnja 

Kakšna je vrednost najvišjega in najnižjega krvnega tlaka pri vsaki od 

skupin? 

Kakšna je vrednost najvišjega in najnižjega osmotskega tlaka pri vsaki od 

skupin? 

Večstrukturna 

stopnja 

Kaj se zgodi s krvnim tlakom, ko kri steče skozi kapilare? 

Kaj se zgodi z osmotskim tlakom, ko kri steče skozi kapilare? 

Povezovalna stopnja Kako se spreminja povezava med krvnim in osmotskim tlakom, ko kri teče po 

kapilarah? 

Stopnja razširjene 

abstraktnosti 

Kaj meniš, da bi se zgodilo z osebo, ki ima nizko količino proteinov v krvi in 

bi se intenzivno začela ukvarjati s športom? 

Kvašiokor je sindrom, ki se pojavlja pri podhranjenih otrocih, ki stradajo. 

Tipičen simptom te bolezni je napihnjen trebuh. Razloži, kako je mogoče, da 

imajo otroci napihnjen trebuh, kljub temu da stradajo. 

 

Avtor je v času študija študija konstruiral vprašanja za učence. Prišel je do spoznanja, da 

uporaba SOLO taksonomije pri zastavljanju vprašanj oziroma nalog pri učencih poleg razvoja 

konceptualnega razumevanja pojmov spodbuja tudi sposobnost kritičnega in znanstvenega 

razmišljanja. (Lake, 1999) 

Ilc Rutar (2007 b) navaja, da se konceptualno razumevanje razvija v procesu grajenja teorij, z 

izpolnjevanjem tega ob vprašanjih, ki zahtevajo hipotezo, in ob aktivnostih v zvezi z analizo 

podatkov. Ob znanstvenih aktivnostih, kot so postavljanje teorij, argumentiranje, raziskovanje, 

učenci v večji meri delijo odgovornost za razmišljanje in delovanje, kot če jim je snov zgolj 

direktno podana.  

4.5.3 DOLOČANJE KOGNITIVEGA RAZVOJA IN STRATEGIJ 

Jurdak in Mauayar (2013) sta SOLO taksonomijo uporabila za odkrivanje strategij v različnih 

razvojnih stopnjah otrokovega mišljenja. Po SOLO taksonomiji sta analizirala reševanje naloge 

iz generalizacije vzorcev pri različno starih učencih. V nadaljevanju je prikazan primer naloge 

generalizacije enostavnega linearnega vzorca z zaporedjem vprašanj in uporaba SOLO 

taksonomije pri analiziranju učenčevega odgovora. Analiza odgovorov je pokazala doseganje 

različnih SOLO taksonomskih stopenj med učenci iste starosti in napredovanje po SOLO 

taksonomskih stopnjah z napredovanjem po razredih. Poznavanje stopnje učencev in njihovih 



 

26 

 

strategij učitelju omogoča, da učencu v območju bližnjega razvoja oziroma prehoda na 

naslednjo stopnjo nudi ustrezno podporo.  

 

Slika 6: Primer naloge iz generalizacije enostavnega linearnega vzorca (Jurdak in Mouhayar, 2013, str. 79 ). 

Vprašanje 1: Koliko kvadratkov vsebuje vzorec v 5. koraku? Odgovor utemelji.  

Vprašanje 2: Koliko kvadratkov vsebuje vzorec v 9. koraku? Odgovor utemelji.  

Vprašanje 3: Koliko kvadratkov vsebuje vzorec v 100. koraku (od 4. do 8. razreda) oziroma 

koliko kvadratkov vsebuje vzorec v n - tem koraku (od 9. do 11 razreda)? Odgovor utemelji.  

Tabela 7: Analiza učenčevih odgovorov pri generalizaciji vzorcev, glede na taksonomske stopnje SOLO taksonomije. 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

ODZIV UČENCA PRI 

REŠEVANJU NALOGE 

PRIMER 

PREDSTRUKTURNA Nezmožnost oziroma zavrnitev 

reševanja naloge. 

 

ENOSTRUKTURNA Osredotočenost na en koncept – 

naraščanje števila kvadratkov 

med dvema zaporednima 

korakoma. 

Učenec ugotovi, da število 

kvadratkov narašča za 2 med 

zaporednima korakoma vzorca, iz 

razlike števila kvadratkov v 3. in 

4. koraku. 

VEČSTRUKTURNA Omejeno razumevanje različnih 

konceptov, osredotočenost na 

preštevanje oziroma dodajanje 

kvadratkov med zaporednima 

korakoma vzorca. 

Učenec ugotovi, da se število 

kvadratkov v zaporednih korakih 

poveča za 2, zato diferenco 2 

pomnoži s številom korakov med 

9. in 5., dobi nepravilen odgovor. 

POVEZOVALNA Poveže število kvadratkov z 

zaporednim korakom oziroma 

uporabi strategije, ki presegajo 

preštevanje kvadratkov v 

zaporednih korakih. 

Razlika korakov med 9. in 5. 

korakom je enaka 4, pomnoži 

število 4 z diferenco 2 in produktu 

doda število kvadratkov v 5. 

koraku. 
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RAZŠIRJENA 

ABSTRAKTNOST 

Naraščanje vzorca poveže z 

zapisom števila kvadratkov v n-

tem koraku. 

N-ti korak predstavlja število 

kvadratkov n v spodnji vrstici, n + 

1 v zgornji. Zapiše algebrski izraz 

za n-ti člen: 2n+1. 
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5 KLASIFIKACIJA NALOG V IZBRANEM UČBENIKU 

V tem poglavju bom opravila kvalitativno analizo nalog iz poglavja o Pitagorovem izreku iz 

učbenika Skrivnosti števil in oblik 8. Ta učbenik je kot učni pripomoček služil obema 

skupinama učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, ki bo predstavljena v empiričnem delu. Pri 

analizi nalog me je zanimalo, kolikšen je delež nalog na posamezni taksonomski stopnji 

Bloomove in SOLO taksonomije. Namen pregleda je ugotoviti, ali učbenik učiteljem in 

učencem nudi dovolj širok spekter nalog, ki učencu pomagajo konstruirati različne vrste znanja 

v fazah učenja, utrjevanja in preverjanja. 

Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8 vsebuje skupno 58 nalog v poglavjih: Pitagorov izrek, 

Uporaba Pitagorovega izreka v geometrijskih likih in Razdalja med dvema točkama. Vsako 

izmed nalog sem uvrstila na ustrezno taksonomsko stopnjo znanja po Bloomovi in SOLO 

taksonomiji. Pri opredelitvi na ustrezne taksonomske stopnje sem si pomagala s preučeno 

literaturo o Bloomovi in SOLO taksonomiji, ki sta predstavljeni v predhodnih dveh poglavjih. 

Pri razvrščanju nalog na ustrezne kognitivne stopnje sem se osredotočila na to, ali se naloga 

oziroma tip naloge že pojavi v predhodnem besedilu, kjer ima učenec rešene primere. Naloga 

ki je na prvi pogled zahtevna, je zato lahko uvrščena v precej nižjo kategorijo, saj je odgovor 

oziroma reševanje naloge že predhodno predstavljeno. Prav zato lahko naloge, ki so si podobne, 

uvrstimo v različne kognitivne stopnje. 

5.1 ANALIZA NALOG PO BLOOMOVI TAKSONOMIJI 

V tem razdelku analiziram naloge, ki preverjajo znanje na izbrani taksonomski stopnji 

Bloomove taksonomije. Višje tri taksonomske stopnje  analiza, sinteza in vrednotenje  so 

tako kot pri analizi testov v naslednjem poglavju združene v skupno taksonomsko stopnjo ASV. 

Od skupno sedemnajstih nalog, ki preverjajo znanje na stopnji ASV, se pojavi zgolj ena naloga 

na stopnji analize, 10 nalog na stopnji sinteze in tri naloge na stopnji vrednotenja. Število in 

delež nalog, ki preverjajo znanje na prirejeni štiristopenjski Bloomovi lestvici znanja, sta 

prikazana v spodnji tabeli in grafikonu. 
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Tabela 8: Struktura nalog v učbeniku Skrivnosti števil in oblik po prirejeni štiristopenjski lestvici znanja po Bloomovi 
taksonomiji 

Taksonomske stopnje Bloomove 

taksonomije 

Število nalog v učbeniku 

Poznavanje 21 

Razumevanje 8 

Uporaba 15 

ASV 14 

 

 

Slika 7: Delež nalog v izbranem učbeniku, ki preverjajo znanje na izbrani taksonomski stopnji Bloomove taksonomije  

V prvo kognitivno stopnjo poznavanja spadajo naloge, ki od učencev zahtevajo pomnjenje, 

prepoznavanje in obnovitev določenih spoznanj. Teh je v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 8 

36 %. Ta podatek ni v skladu s trditvijo, ki jo navaja Marentič Požarnik (1995), da analize nalog 

pogosto pokažejo, da je 8090 % nalog pri pouku zastopanih na nivoju poznavanja. Iz podatka 

zastopanosti nalog lahko sklepamo zgolj na to, da večina nalog ne temelji zgolj na poznavanju. 

Iz tega še ne moremo sklepati, kakšne naloge učitelji izbirajo pri utrjevanju, preverjanju in 

ocenjevanju znanja.  

V drugo kognitivno stopnjo razumevanja spadajo naloge, ki od učenca zahtevajo razumevanje 

sporočila, ki mu je posredovano v besedni ali kakšni drugi obliki. Nalog, ki preverjajo znanje 

učenca na tej stopnji, je zgolj 14 %. Lake (1999) izpostavlja pomen nalog, ki preverjajo 

razumevanje različnih konceptov in njihovo povezovanje. Naloge, ki pri učencih spodbujajo 

grajenje konceptov, predstavljajo orodje za kasnejše reševanje problemov. Odsotnost nalog na 

tej stopnji učencu onemogoči uspešnost reševanja na višjih, kompleksnejših taksonomskih 

stopnjah.  

V tretjo kognitivno stopnjo spadajo naloge, ki od učenca zahtevajo uporabo naučenega v 

primerih, ki so za učenca novi. Nalog, ki preverjajo znanje na tej stopnji je 26 %. Uporaba 

36%

14%
26%

24% Poznavanje

Razumevanje

Uporaba

ASV
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Pitagorovega izreka je ena izmed matematičnih tem v osnovni šoli, ki jo je zelo enostavno 

povezati s problemi iz vsakdanjega življenja. Matematični problemi, ki se navezujejo na 

uporabo Pitagorovega izreka, so povezani s praktičnimi in poklicnimi situacijami ter niso 

preveč umetno zastavljeni. Menim, da je prav to razlog za tako veliko število nalog, ki se 

pojavljajo na tej taksonomski stopnji znanja.  

V četrto kognitivno stopnjo ASV sem uvrstila vse naloge, ki od učenca zahtevajo analizo, 

sintezo in vrednotenje. Učenec na taksonomski stopnji analize razišče vse dejavnike, vplive in 

elemente, ki sestavljajo celoto. Na taksonomski stopnji sinteze vse te elemente združi in 

oblikuje čim bolj objektivne zaključke in rešitve obstoječih problemov ter na podlagi 

povezovanja sklepa na rezultat. Na taksonomski stopnji vrednotenja s pomočjo vseh usvojenih 

znanj analitično oziroma sintetično obravnava probleme ter oceni dejansko stanje, predvidi 

možne rešitve in na obstoječe razmere predlaga najboljšo možno rešitev. Nalog, ki od učencev 

zahtevajo opisane elemente znanja, je v učbeniku 24 %. Podatek, da je skoraj ena četrtina vseh 

nalog, ki se pojavljajo v učbeniku, na najvišji kognitivni stopnji, kaže na to, da imajo učitelji 

velik nabor nalog, s katerimi lahko pri učencih konstruirajo znanje, ki pri učencih spodbuja 

višje miselne procese. Na četrti taksonomski stopnji znanja ASV je zgolj ena naloga na stopnji 

analize, kar predstavlja 1,7 % vseh nalog. Glede na to, da analiza predstavlja pripomoček za 

globlje razumevanje vsebine ter je predhodnik stopnje sinteze in vrednotenja, bi bilo pri 

konstrukciji znanja, s katerim dosegamo višje taksonomske stopnje, smiselno vključiti večji 

delež nalog na tej stopnji.  

5.2 ANALIZA NALOG PO SOLO TAKSONOMIJI 

V tem poglavju sem analizirana naloge, ki preverjajo znanje na izbrani taksonomski stopnji 

SOLO taksonomije. Število in delež nalog, ki preverjajo znanje na izbrani taksonomski stopnji 

SOLO taksonomije, sta prikazana v spodnji tabeli in grafikonu. 

Tabela 9: Tabela prikazuje število nalog, ki se v učbeniku Skrivnosti števil in oblik pojavljajo na izbrani taksonomski stopnji 
SOLO taksonomije 

Taksonomske stopnje SOLE 

taksonomije 

Število nalog v učbeniku 

Enostrukturna stopnja 31 

Večstrukturna stopnja 6 

Povezovalna stopnja 21 

Stopnja razširjene abstraktnosti 0 

 



 

31 

 

 

Slika 8: Delež nalog v izbranem učbeniku, ki preverjajo znanje na izbrani taksonomski stopnji SOLO taksonomije 

V prvo taksonomsko stopnjo – enostrukturno stopnjo  spadajo naloge, ki od učencev zahtevajo 

osredotočenost na en koncept ali proces. Na podlagi poznavanja Pitagorovega izreka učenec 

rešuje naloge, ki od njega zahtevajo usvojenost avtomatiziranih postopkov reševanja. Nalog, ki 

preverjajo znanje učenca na tej stopnji, je kar 54 % .  

V drugo taksonomsko stopnjo – večstrukturno stopnjo  spadajo naloge, ki od učenca zahtevajo 

poznavanje več različnih konceptov, ki se med seboj še ne povezujejo. Znanje učencev, ki se 

konča na tej taksonomski stopnji, omogoča uspešnost zgolj pri reševanju direktno zastavljenih 

nalog. Nalog, ki preverjajo znanje učenca na tej stopnji, je 10 %. Vse naloge, ki se pojavljajo 

na tej taksonomski stopnji, preverjajo znanje o Pitagorovem izreku, ki je povezano s 

poznavanjem obsegov in ploščin obravnavanih likov. Koncept ploščine in obsegov likov pa je 

prav tako obnovljen v predhodnem besedilu, ki vpelje novo temo – Pitagorov izrek. Nobena 

naloga, ki sem jo po SOLO taksonomski lestvici znanja uvrstila na to taksonomsko stopnjo, ne 

predstavlja poznavanje različnih konceptov, ki bi bili med seboj nepovezani in ne bi bili 

predhodno obnovljeni v predhodnem besedilu (npr. odstotki ali premo in obratno sorazmerje v 

povezavi s Pitagorovim izrekom).  

V tretjo taksonomsko stopnjo – povezovalno stopnjo  spadajo naloge, ki od učenca zahtevajo 

povezovanje dejstev in teorij v koherentno celoto v življenjskih primerih, ki so učencu znani. 

Nalog, ki preverjajo znanje učenca na tej stopnji, je 36 %. Od skupno 21 nalog, ki se pojavljajo 

na tej taksonomski stopnji, je kar 15 nalog, ki zahtevajo uporabo Pitagorovega izreka v 

konkretnem življenjskem primeru. Te naloge se osredotočajo zgolj na matematične koncepte, 

ki so predstavljeni v predhodnem besedilu (Pitagorov izrek, obsegi in ploščine likov). Pri teh 

54%

10%

36%

0% Enostrukturna stopnja
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nalogah mora učenec besedilno nalogo ustrezno interpretirati – narisati ustrezno skico in 

uporabiti Pitagorov izrek v danem primeru. Primer take naloge je prikazan na spodnji sliki.  

 

Slika 9: Primer naloge na taksonomski stopnji povezovanja iz izbranega učbenika, ki zahteva uporabo Pitagorovega izreka 
pri reševanju matematičnega problema na konkretnem življenjskem primeru (Berk, idr., 2013, str. 183) 

Zgolj šest nalog v poglavju o Pitagorovem izreku predstavlja povezovanje različnih 

matematičnih konceptov, ki jih je učenec že predhodno usvojil in niso predstavljeni v 

predhodnem besedilu. Primer take naloge je prikazan na spodnji sliki. Naloga od učenca 

zahteva povezovanje koncepta Pitagorovega izreka in odstotnega računa.  

 

Slika 10: Primer naloge na taksonomski stopnji povezovanja iz izbranega učbenika, ki zahteva povezovanje dveh 
matematičnih konceptov: Pitagorovega izreka in odstotnega računa (Berk, idr., 2013, str. 192) 

V četrto taksonomsko stopnjo – razširjeno abstraktnost  spadajo naloge, ki od učenca 

zahtevajo konceptualizacijo snovi, ki presega tematiko v dejanskem poučevanju. Razumevanje 

vključuje generalizacijo in abstrakcijo obravnavne snovi na novem področju. Naloge, ki bi 

preverjale to stopnjo znanja, se v obravnavanem poglavju učbenika ne pojavijo.  
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 UVOD 

Raziskava, ki je predstavljena v empiričnem delu, vsebuje preizkusa znanja, ki sem ju sestavila 

po preučeni literaturi o Bloomovi in SOLO taksonomiji. Oba preizkusa preverjata usvojeno 

znanje po zaključeni obravnavi Pitagorovega izreka v 8. razredu. Prvi preizkus znanja vsebuje 

naloge, ki preverjajo znanje učenca na izbrani taksonomski stopnji Bloomove taksonomije. 

Drugi preizkus pa vsebuje naloge, ki preverjajo znanje učenca na izbrani taksonomski stopnji 

SOLO taksonomije.  

Z izvedbo raziskave v diplomskem delu želim ugotoviti, v kolikšni meri se ujemajo rezultati, 

doseženi na obeh preizkusih znanja. Raziskati želim, v kolikšni meri se ujemajo rezultati 

učencev pri posameznih nalogah glede na Bloomovo oziroma SOLO klasifikacijo in kolikšen 

delež učencev doseže posamezno stopnjo znanja po Bloomovi oziroma SOLO taksonomiji.  

Rezultati raziskave mi bodo kot bodoči profesorici matematike prišli prav predvsem z vidika 

načina konstruiranja tistih vrst znanj, ki se jih močno poudarja, v raziskavi pa se bodo izkazala, 

da so pomanjkljivo usvojena oziroma jih doseže le majhen delež učencev.  

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavila sem si naslednji raziskovalni vprašanji: 

1. Raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri se ujemajo rezultati preizkusov, če so le-ti 

izdelani glede na SOLO taksonomijo oziroma glede na Bloomovo taksonomijo? 

2. Raziskovalno vprašanja: V kolikšni meri se ujemajo rezultati učencev pri posameznih 

stopnjah glede na SOLO oziroma Bloomovo klasifikacijo? 

6.3 METODOLOGIJA 

6.3.1 OPIS VZORCA 

V raziskavo je bilo vključenih 17 učencev osmega razreda Osnovne šole Gorje in 28 učencev 

devetega razreda osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica. Prvi vzorec je bil zbran 

junija 2017 in drugi septembra 2017.  
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6.3.2 METODE IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo dveh preizkusov znanja, sestavljenih po Bloomovi in SOLO 

taksonomiji. Vsaka izmed nalog na preizkusu znanja je preverjala znanje učenca na izbrani 

taksonomski stopnji Bloomove oziroma SOLO taksonomije. Preizkus znanja, sestavljen po 

Bloomovi taksonomiji, je v prilogi 8.1, preizkus znanja, sestavljen po SOLO taksonomiji, je v 

prilogi 8.2.  

Preizkus znanja, sestavljen po Bloomovi taksonomiji, vsebuje devet nalog. Zaradi lažje 

obdelave podatkov sem združila najvišje tri taksonomske stopnje: analizo, sintezo in 

vrednotenje v skupno taksonomsko stopnjo, ki sem jo poimenovala ASV. Preizkus znanja 

vsebuje dve nalogi taksonomske stopnje poznavanja, dve nalogi taksonomske stopnje 

razumevanja, dve nalogi taksonomske stopnje uporabe in tri naloge taksonomske stopnje ASV. 

Predstavitev in analiza nalog, sestavljenih po Bloomovi taksonomiji, sledi v poglavju 5.6.2.  

Preizkus znanja, sestavljen po SOLO taksonomiji, vsebuje dve nalogi. Vsaka od teh dveh nalog 

je sestavljena iz štirih delov, ki preverjajo znanje učenca na izbrani taksonomski stopnji SOLO 

taksonomije. Preizkus znanja vsebuje po dve nalogi, ki preverjata znanje učenca na vsaki od 

taksonomskih stopenj SOLO taksonomije. Predstavitev in analiza nalog, sestavljenih po SOLO 

taksonomiji, sledi v poglavju 5.6.3.  

Učenci so preizkus znanja reševali po zaključeni obravnavi Pitagorovega izreka. Oba preizkusa 

znanja so učenci dobili natisnjena na listu, na katerega so tudi reševali. Pri reševanju so 

potrebovali pisalo in žepno računalo. Vsak učenec je rešil oba preizkusa v dveh ločenih šolskih 

urah.  

6.4 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Excel. Najprej sem teste po Bloomovi in 

SOLO taksonomiji popravila in točkovala v skladu s točkovnikom, ki je predstavljen v prilogah 

8.3 in 8.4. V Excelovo tabelo sem vstavila dosežene rezultate učenca pri posamezni nalogi, 

tabela je dodana v prilogi 8.5. Taksonomske stopnje Bloomove taksonomije analizo, sintezo in 

vrednotenje sem nato združila v skupno taksonomsko stopnjo ASV. V dodatno Excelovo tabelo 

sem zbrala povprečno število doseženih točk pri nalogah, ki so preverjale isto taksonomsko 

stopnjo Bloomove oziroma SOLO taksonomije, ter vrednosti normirala, tabela je v prilogi 8.6. 

Tudi grafe sem izdelala s programom Microsoft Excel.  
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6.5 REZULTATI IN ANALIZA REZULTATOV 

6.5.1 DOSEŽKI UČENCEV NA PREIZKUSIH ZNANJA, SESTAVLJENIH PO 

BLOOMOVI IN SOLO TAKSONOMIJI 

V Excelovi tabeli sem izračunala skupno število točk, ki jih je učenec dosegel na preizkusu 

znanja, sestavljenem po Bloomovi oziroma SOLO taksonomiji. Dosežene točke sem zaradi 

lažje interpretacije pretvorila v odstotne točke. V prilogi 8.7. so predstavljeni dosežki učencev 

na obeh preizkusih.  

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja po Bloomovi taksonomiji je 15,2, kar 

predstavlja 58,5 % od vseh možnih 26 točk. Standardni odklon je 23,3 %, kar predstavlja 6,1 

točke. Spodnji graf prikazuje porazdelitev odstotnih točk vseh učencev, ki so sodelovali v 

raziskavi. Učence sem združila v frekvenčne razrede, katerih širina je enaka 5 %.  

 

Slika 11: Porazdelitev doseženih odstotnih točk učencev na preizkusu znanja, sestavljenem po Bloomovi taksonomiji 

Povprečno število doseženih točk na preizkusu znanja, sestavljenem po SOLO taksonomiji, je 

5,5, kar predstavlja 34,5 % od skupno 16 točk. Standardni odklon je 16,2 % , kar predstavlja 

2,6 točke. Spodnji graf prikazuje porazdelitev odstotnih točk vseh učencev, ki so sodelovali v 

raziskavi. Učence sem združila v frekvenčne razrede, katerih širina je enaka 5 %. 

 

Slika 12: Porazdelitev doseženih odstotnih točk učencev na preizkusu znanja, sestavljenem po Bloomovi taksonomiji 
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Povprečen dosežek učenca na preizkusu znanja, sestavljenem po Bloomovi taksonomiji, je enak 

58,5 %, medtem ko je povprečen rezultat učenca, dosežen na preizkusu znanja po SOLO 

taksonomiji, zgolj 34,5 %. Frekvenčni razred, ki vsebuje povprečno aritmetično sredino 

dosežkov učencev po SOLO taksonomiji, je hkrati tudi frekvenčni razred z največjo frekvenco 

doseženih rezultatov. Kar 14 učencev je na preizkusu znanja, sestavljenem po SOLO 

taksonomiji, doseglo rezultate v razredu od 30 % do 35 %. Frekvenčni razred z največjo 

frekvenco učencev po Bloomovi taksonomiji pa ne sovpada s frekvenčnim razredom, ki vsebuje 

aritmetično sredino. Najpogostejši uspeh, ki so ga učenci dosegli na preizkusu znanja po 

Bloomovi taksonomiji, vsebuje razred od 83 % do 88 %, tega je doseglo 7 učencev. Iz zgornjih 

grafov in standardnega odklona, ki je za Bloomovo taksonomijo enak 23,3 % za SOLO 

taksonomijo pa 16, 2 %, vidimo, da so rezultati na preizkusu znanja, sestavljenem po Bloomovi 

taksonomiji, bolj razpršeni okoli aritmetične sredine.  

6.5.1.1 POVEZANOST MED DOSEŽKOMA NA PREIZKUSIH 

Povezavo med skupnimi doseženimi točkami na preizkusu znanja po Bloomovi in po SOLO 

taksonomiji sem analizirala s pomočjo programa Microsoft Office Excel, v katerem sem 

izračunala Pearsonov koeficient korelacije. Pri izračunu korelacije sem za eno spremenljivko 

izbrala odstotne točke, ki jih je učenec dosegel na prvem preizkusu, in za drugo spremenljivko 

odstotne točke, ki jih je učenec dosegel na drugem preizkusu. Vstavila sem spremenljivke in 

dobila graf, ki ga prikazuje spodnja slika.  

 

Slika 13: Graf korelacije: x-os – odstotne točke učenca, dosežene na preizkusu znanja, sestavljenem po SOLO taksonomiji, y-
os – procentne točke učenca, dosežene na preizkusu znanj,a sestavljenem po Bloomovi taksonomiji 

Os x predstavlja skupno število doseženih točk na preizkusu znanja, sestavljenem po SOLO 

taksonomiji, os y pa skupno število doseženih točk na preizkusu znanja, sestavljenem po 

Bloomovi taksonomiji. Prikazana rdeča pika na grafu prikazuje učenca, ki je na preizkusu 
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znanja, sestavljenem po SOLO taksonomiji, dosegel 12,5 % in na preizkusu znanja, 

sestavljenem po Bloomovi taksonomiji, dosegel 34,6 %.  

Podatki so razpršeni v nagnjenem oblaku, ki je obrnjen navzgor od leve proti desni, kar 

predstavlja pozitivno povezanost spremenljivk. Pearsonov koeficient korelacije je 0,69, torej 

gre v tem primeru za zmerno oziroma srednjo povezanost spremenljivk. Iz te korelacije 

razberem, da obstaja povezanost med rezultatom, ki ga je učenec dosegel na preizkusu znanja, 

sestavljenem po SOLO taksonomiji, in na preizkusu znanja, sestavljenim po Bloomovi 

taksonomiji. Statistično gledano sta rezultata učenca dosežena na preizkusu znanja, 

sestavljenem po SOLO taksonomiji in po Bloomovi taksonomiji, med seboj povezana. 

Izkaže se, da Pearsonov koeficient korelacije ni plod slučaja, ampak je statistično pomemben. 

To potrjujejo test s Kendalovim tau koeficientom, kjer znaša korelacija 0,539 in je statistično 

pomembna na stopnji 0,000 (izračunov ne prilagam).  

6.5.2 PREDSTAVITEV IN ANALIZA NALOG  

6.5.2.1 PREIZKUS ZNANJA, SESTAVLJEN PO BLOOMOVI TAKSONOMIJI 

Preizkus znanja, sestavljen po Bloomovi taksonomiji, vsebuje devet nalog. Vsaka izmed njih 

preverja znanje učenca na izbrani taksonomski stopnji Bloomove taksonomije. Zaradi lažje 

obdelave podatkov sem združila najvišje tri taksonomske stopnje: analizo, sintezo in 

vrednotenje v skupno taksonomsko stopnjo, ki sem jo poimenovala ASV. Pri obeh 

taksonomijah sem tako dobila štiri taksonomske stopnje znanja. Naloge v spodnji tabeli in v 

nadaljevanju so poimenovane tako kot v preizkusu znanja za učence. 

Tabela 10: Naloge na preizkusu znanja, ki preverjajo znanje na izbrani taksonomski stopnji Bloomove taksonomije 

Taksonomska stopnja Naloga 

Poznavanje 1. in 2. 

Razumevanje 3. in 4. 

Uporaba 5. in 6. 

ASV 7., 8. in 9. 

 

V nadaljevanju so predstavljene in analizirane naloge, ki preverjajo znanje učenca na izbrani 

taksonomski stopnji Bloomove taksonomije. Pod vsako nalogo so opredeljeni cilji, ki jih naloga 

preverja, in utemeljitev, zakaj naloga ustreza preverjanju znanja izbrane taksonomske stopnje. 

Učenci so lahko na preizkusu znanja dosegli skupno 26 točk. Tabela z doseženimi točkami 

učenca pri posamezni nalogi je dodana v prilogi 8.5. Vse naloge od 1. do 8. so bile točkovane 
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s tremi točkami, deveta naloga pa z dvema točkama. Točkovnik, po katerem sem točkovala 

naloge na preizkusu znanja, je dodan v prilogi 8.3. Točke, ki jih je učenec dosegel na preizkusu 

znanja pri nalogah, ki preverjajo isto taksonomsko stopnjo znanja, sem združila in izračunala 

povprečno število točk, ki sem jih zaradi lažje interpretacije rezultatov normirala. Tabela, ki 

prikazuje dosežene normirane vrednosti posameznega učenca glede na taksonomsko stopnjo, 

je dodana v prilogi 8.6. 

Za vsako nalogo, ki preverja znanje izbrane taksonomske stopnje Bloomove taksonomije, sem 

izdelala graf, ki prikazuje porazdelitev normiranih dosežkov reševanja naloge na določeni 

taksonomski stopnji. Izračunala sem vrednost standardnega odklona, povprečno število 

doseženih točk pri nalogi in delež učencev, ki je določeno taksonomsko stopnjo dosegel. Pri 

tem sem privzela, da je učenec dosegel taksonomsko stopnjo znanja po izbrani taksonomiji, če 

je pri nalogi dosegel več kot 49 % vseh možnih točk.  

Taksonomska stopnja: Poznavanje 

1.  

Dopolni.  

Trikotnik je pravokoten, če ima en kot, ki meri _________ . 

Stranica, ki leži nasproti pravega kota, je najdaljša stranica pravokotnega trikotnika in 

se imenuje _______________ . 

Obe krajši stranici se imenujeta __________________ in sta vedno ____________ druga 

na drugo. 

Izrek o odnosu med dolžinami stranic pravokotnega trikotnika se imenuje 

_________________________.  

Če v pravokotnem trikotniku merita krajši stranici a in b, najdaljša pa c, potem velja 

obrazec: _________________________________ . 

Cilj 1: Učenec s simboli zapiše Pitagorov izrek. 

Cilj 2: Učenec pozna osnovno terminologijo, povezano s Pitagorovim izrekom (pravokotni 

trikotnik, kateta, hipotenuza). 
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Utemeljitev: 

Naloga z dopolnjevanjem preverja reproduktivno znanje izoliranih informacij  poznavanje 

specifičnih dejstev (izrek, zapis izreka s simboli), osnovne terminologije in poznavanje 

lastnosti, povezanih s Pitagorovim izrekom (pravokotni trikotnika, kateta, hipotenuza). Naloga 

na tej stopnji preverja pomnjenje ključnih dejstev, ki so nujno potrebna za reševanje nalog na 

višjih miselnih stopnjah. Poznavanje osnovnih simbolov in terminologije učencu omogoča 

nadaljnje sporazumevanje in razmišljanje v matematičnem jeziku.  

 

2. 

Izračunaj neznano dolžino y stranice trikotnika na skici ter njegov obseg in ploščino. 

Podatki so podani v cm.  

 

Cilj 1: Učenec z uporabo Pitagorovega izreka izračuna neznano dolžino stranice v pravokotnem 

trikotniku. 

Cilj 2: Učenec izračuna obseg in ploščino pravokotnega trikotnika.  

Utemeljitev: 

Naloga preverja reševanje enostavnih rutinskih primerov, kjer učenec z uporabo Pitagorovega 

izreka izračuna neznano dolžino stranice v pravokotnem trikotniku. Z uporabo formule za 

izračun obsega in ploščine pravokotnega trikotnika učenec izračuna še ploščino in obseg 

trikotnika z danimi podatki. Ker je učenec s tipom naloge in postopkom reševanja dobro 

seznanjen, gre tu za avtomatizirane postopke in naloge posledično ne moremo uvrstiti na 

stopnjo razumevanja ali uporabe. 
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 Slika 14: Porazdelitev normiranih točk pri nalogi, ki preverja znanje učenca na stopnji poznavanja  

Povprečno število doseženih točk je 5,4 točke, kar predstavlja 89,4 % od vseh možnih 6 točk. 

Standardni odklon rezultatov od aritmetične sredine je enak 16,4 %. Taksonomsko stopnjo 

poznavanja je doseglo 43 učencev, kar predstavlja 96 % vseh učencev, ki so reševali preizkus 

znanja.  

 

Slika 15: Delež učencev, ki so dosegli taksonomsko stopnjo poznavanja  

Taksonomska stopnja: Razumevanje 

3.  

a) Stranice trikotnika merijo 10 cm, 11 cm in 17 cm. Ali je ta trikotnik pravokoten? 

Odgovor:  

Utemeljitev:  

b) Stranice trikotnika merijo 7 cm, 24 cm in 25 cm. Ali je ta trikotnik pravokoten? 

Odgovor:  

Utemeljitev: 
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Cilj: Učenec utemelji pravokotnost trikotnika, če ima podane vse tri stranice trikotnika.  

Utemeljitev: 

Naloga od učenca zahteva razumevanje bistva sporočila, ki mu je posredovano v obliki, ki je 

zanj nova. S formulacijo, ki se razlikuje od razlage pri pouku, lahko zagotovimo preverjanje 

znanja na stopnji razumevanja in ne zgolj pomnjenja. Učenec pokaže razumevanje tako, da 

napravi obrat Pitagorovega izreka za dani primer. Naloga od učenca ne zahteva zgolj 

razumevanje posameznih delov sporočila, ampak tudi njihove odnose. Učenec mora iz podanih 

stranic prepoznati kateti in hipotenuzo ter pravokotnost trikotnika preveriti s Pitagorovim 

izrekom. Rezultat, ki ga dobi, pa mora ustrezno interpretirati.  

 

4. 

V koordinatnem sistemu imamo točko A (2,1) in točko B (5,1). Določi koordinate točke C 

(x,y), če veš, da je razdalja od točke B do C enaka 3 enotam in da točke A, B, C določajo 

pravokotni trikotnik.  

Ali imamo samo eno možno rešitev? Odgovor utemelji.  

 

Utemeljitev : ________________________________________________________ . 

Cilj 1: Učenec zapiše lego točke v koordinatnem sistemu s koordinatama x in y. 

Cilj 2: Učenec točko C (x,y) ustrezno označi v koordinatnem sistemu. 

Cilj 3: Učenec pozna osnovne lastnosti pravokotnega trikotnika.  
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Utemeljitev: 

Naloga preverja razumevanje pojma pravokotni trikotnik in zapis točk v koordinatnem sistemu. 

Učenec mora razumeti smisel in bistvo sporočila, ki mu je posredovano v simbolni oblik (zapis 

točk po koordinatah), ter ga pretvoriti v slikovno obliko (nariše točke v koordinatnem sistemu). 

Ko učenec nariše točke v koordinatni sistem, mora vpeljati pojem pravokotni trikotnik v 

koordinatnem sistemu, pri čemer sta nujna prepoznavanje celovitosti sporočila in sposobnost 

utemeljevanja. 

 

Slika 16: Porazdelitev normiranih točk pri nalogah, ki preverjata znanje učenca na stopnji razumevanja 

Povprečno število doseženih točk je 4,1 točke, kar predstavlja 69,1 % od vseh možnih 6 točk. 

Standardni odklon rezultatov od aritmetične sredine je enak 32,1 %. Taksonomsko stopnjo 

razumevanja je doseglo 36 učencev, kar predstavlja 80,0 % vseh učencev, ki so reševali 

preizkus znanja.  

 

Slika 17: Delež učencev, ki so dosegli taksonomsko stopnjo razumevanja 
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Taksonomska stopnja: Uporaba 

5. 

Otroci so si iz kosa blaga v obliki pravokotnika razpeli šotor. Kako širok je vhod v šotor, 

če je podporna palica dolga 80 cm, na vsako stran podporne palice pa sega po 1,10 m 

blaga? Pri izračunu si lahko pomagaš z uporabo žepnega računala. Rezultat zaokroži na 

stotine.  

 

 

Cilj 1: Učenec reši besedilno nalogo z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini. 

Cilj 2: Učenec zaokroži rezultat na stotine natančno. 

Cilj 3: Učenec izračuna rezultat z uporabo računala.  

6. 

Ob reki, ki teče skozi mesto, so za sprehajalno pot naredili nasip, ki ima v prerezu obliko 

enakokrakega trapeza s podatki: a = 3,5 m, c = 2,6 m in b = 2,4 m. Nariši skico in jo označi! 

Kako visok je nasip? 

 

Cilj: Učenec reši besedilno nalogo z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini.  

Utemeljitev: 

Naloga zahteva od učenca, da na podlagi pravil, posplošitev, zakonitosti in principov, ki jih je 

osvojil, reši nov problem. Ko učenec analizira primer, mora ugotoviti, da gre pri 5. nalogi za 

uporabo Pitagorovega izreka v enakokrakem trikotniku in pri 6. nalogi za uporabo Pitagorovega 

izreka v trapezu. Tu je nujen transfer – zmožnost prenosa naučenega v novo situacijo. Obe 

nalogi sta za učenca novi, saj ju niso reševali pri pouku oziroma za domačo nalogo.  
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Slika 18: Porazdelitev normiranih točk pri nalogah, ki preverjata znanje učenca na stopnji uporabe 

Povprečno število doseženih točk je 3,1 točke, kar predstavlja 52,4 % od vseh možnih 6 točk. 

Standardni odklon rezultatov od aritmetične sredine je enak 35,0 %. Taksonomsko stopnjo 

uporabe je doseglo 25 učencev, kar predstavlja 56 % vseh učencev, ki so reševali preizkus 

znanja.  

 

Slika 19: Delež učencev, ki so dosegli taksonomsko stopnjo uporabe 
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Taksonomska stopnja: ASV 

Taksonomska stopnja: Ananliza 

7. 

Izračunaj dolžino y stranice CD. 

 

Cilj: Učenec analizira pravokotna trikotnika s skupnima stranicama in z uporabo Pitagorovega 

izreka izračuna manjkajočo dolžino stranice.  

Utemeljitev: 

Naloga zahteva od učenca razstavljanje sporočila v sestavne dele tako, da postanejo jasni odnosi 

med njimi in njihova organiziranost v celoto. Učenec mora prepoznati, da gre za dva pravokotna 

trikotnika ABC in ABD. Nato mora preučiti povezavo med prvim in drugim trikotnikom in 

izračunati vrednost dolžine stranice y. 

Taksonomska stopnja: Sinteza 

8.  

Na sliki je paralelogram, katerega višina v meri 4 cm, dolžina stranice b je enaka 
𝟑

𝟐
 višine 

paralelograma, ploščina osenčenega dela pa je 36 𝒄𝒎𝟐. Opiši, kako bi iz teh podatkov 

ugotovil obseg paralelograma.  
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Cilj: Učenec konstruira potek reševanja matematičnega problema, ki vsebuje uporabo 

Pitagorovega izreka. 

Utemeljitev: 

Naloga od učenca zahteva združevanje raznih elementov, ki jih je predhodno povezal v novo 

celoto. Učenec mora uporabiti znanje ulomkov, ploščine pravokotnika in obseg paralelograma. 

Učenec lahko nalogo reši z zapisom enačb oziroma z opisom reševanja, pri čemer je pomembna 

spretnost pisanja v ustreznem vrstnem redu in zmožnost uporabe dobro strukturiranih trditev. 

Učenec pri nalogi s simboli oziroma z opisom prikaže ustreznost delovnega načrta za reševanje 

naloge.  

Taksonomska stopnja: Vrednotenje 

9.  

Kvadratu s stranico a je očrtana krožnica s polmerom r. Koliko je 
𝒂

𝒓
 ? 

Cilj 1: Učenec izrazi dolžino diagonale kvadrata z njegovo stranico, pri čemer uporabi 

Pitagorov izrek.  

Cilj 2: Učenec zapiše razmerje dolžine stranice kvadrata in njemu očrtane krožnice.  

Utemeljitev: 

Naloga od učenca zahteva vrednotenje definicij in izrekov glede na izbrane kriterije, ki so 

učencu podani. Učenec mora zapisati razmerje med dolžino stranice kvadrata in njemu očrtane 

krožnice v splošnem, pri čemer je nujno združevanje vseh predhodno opisanih stopenj.  

 

Slika 20: Porazdelitev normiranih točk pri nalogi, ki preverja znanje učenca na stopnji ASV 
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Povprečno število doseženih točk je 2,5 točke, kar predstavlja 31,8 % od vseh možnih 8 točk. 

Standardni odklon rezultatov od aritmetične sredine je enak 34,4 %. Taksonomsko stopnjo ASV 

je doseglo 14 učencev, kar predstavlja 31 % vseh učencev, ki so reševali preizkus znanja.  

 

Slika 21: Delež učencev, ki so dosegli taksonomsko stopnjo ASV 

 

6.5.2.2 PREIZKUS ZNANJA, SESTAVLJEN PO SOLO TAKSONOMIJI 

Preizkus znanja, sestavljen po SOLO taksonomiji, vsebuje po dve nalogi, ki preverjata znanje 

učenca o Pitagorovem izreku na posamezni taksonomski stopnji SOLO taksonomije. Vsaka od 

teh dveh nalog je sestavljena iz štirih delov. Naloge v spodnji tabeli in v nadaljevanju so 

poimenovane tako kot v preizkusu znanja za učence, ki je dodan v prilogi. 

Tabela 11: Naloge na preizkusu znanja, s katerimi preverjamo znanje na izbrani taksonomski stopnji SOLO taksonomije. 

Taksonomska stopnja Naloga 

Enostrukturna 1.a in 2.a 

Večstrukturna 1.b in 2.b 

Povezovalna 1.c in 2.c 

Stopnja razširjene abstraktnosti 1.d in 2.d 

 

Učenec je lahko na preizkusu znanja dosegel skupno šestnajst točk, za vsak pravilno rešen del 

naloge dve točki. Tabela z doseženimi točkami učenca pri posamezni nalogi je prikazana v 

prilogi 8.5, točkovnik, po katerem sem točkovala naloge, je dodan v prilogi 8.4. Točke, ki jih 

je učenec dosegel na preizkusu znanja pri nalogah, ki preverjajo isto taksonomsko stopnjo 

znanja, sem združila in izračunala povprečno število točk, ki sem jih zaradi lažje interpretacije 

rezultatov normirala. Tabela, ki prikazuje dosežene normirane vrednosti doseženih točk 

posameznega učenca glede na taksonomsko stopnjo, je dodana v prilogi 8.6. 
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Za vsako nalogo, ki preverja znanje izbrane taksonomske stopnje SOLO taksonomije, sem 

izdelala graf, ki prikazuje porazdelitev doseženih točk na določeni taksonomski stopnji. 

Izračunala sem vrednost standardnega odklona, povprečno število doseženih točk in delež 

učencev, ki je določeno taksonomsko stopnjo dosegel. Pri tem sem privzela, da je učenec 

dosegel taksonomsko stopnjo znanja po izbrani taksonomiji, če je pri nalogi dosegel več kot 49 

% vseh možnih točk.  

Obe nalogi na preizkusu znanja izhajata iz začetnega problema, ki poleg aplikacije 

matematičnega znanja v življenjske situacije vsebuje tudi povezovanje Pitagorovega izreka s 

premim in obratnim sorazmerjem, ki so ga učenci že obravnavali pred obravnavo Pitagorovega 

izreka. Vsak del naloge učenca postopno navaja na povezovanje različnih matematičnih 

konceptov in postopkov, ki mu služijo kot orodje za reševanje problema.  

Tabela 12: Predstavitev začetnega problema obeh nalog na preizkusu znanja, sestavljenem po SOLO taksonomiji. 

1. Naloga 2. Naloga 

Kraja K in M se nahajata na enaki 

nadmorski višini in sta med seboj 

oddaljena 600 m. Nad krajem K se 

navpično dvigne dron, najprej na višino 

100 m, nato pa se dodatno dvigne za 200 m 

(na skupno višino 300 m).  

Skica: 

 

Pleskar Jože pri svojem delu uporablja 3 

m dolgo lestev, ki jo vsakič prisloni na 

navpično steno. Pri tem nas zanimata 

višina naslonjene lestve (a) in oddaljenost 

vznožja lestve od stene (b). 

Skica:  

 

 

V nadaljevanju so predstavljene naloge, ki preverjajo želeno vrsto znanja na izbrani 

taksonomski stopnji. Pod vsako nalogo je zapisana utemeljitev, zakaj naloga ustreza preverjanju 

znanja izbrane taksonomske stopnje, in analiza rezultatov. 
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Taksonomska stopnja: Enostrukturna 

Tabela 13: Nalogi, ki preverjata znanje na enostrukturni taksonomski stopnji 

1.a 2.a 

 

Izračunaj razdaljo med krajem M in 

dronom po začetnem in po dodatnem 

dvigu. Računaj s pomočjo žepnega 

računala, rezultat zaokroži na eno 

decimalno mesto. 

Dopolni: 

Oddaljenost od kraja M po začetnem 

dvigu je_________________, po dodatnem 

dvigu je_________ . 

 

Kako visoko sega lestev, če je njeno 

vznožje od stene oddaljeno 1 m? Kaj pa če 

je vznožje lestve od stene oddaljeno 1,5 m? 

Dopolni:  

Če je vznožje od stene oddaljeno 1 m, 

lestev sega _________ m visoko.  

Če je vznožje lestve od stene oddaljeno 1,5 

m, lestev sega ________ m visoko. 

 

Utemeljitev: 

Na tej stopnji se od učenca pri reševanju zahteva uporaba zgolj enega vidika – uporaba 

Pitagorovega izreka za izračun neznane dolžine stranice pravokotnega trikotnika. Učenec pri 

nalogi 1. a iz besedilne naloge razbere dolžine katet pred in po dvigu in izračuna neznani dolžini 

hipotenuz. Učenec pri nalogi 2. a iz dolžine katete in hipotenuze izračuna dolžino druge katete 

pred in po premiku lestve. V obeh primerih si lahko pomaga z narisano skico. Na tej stopnji se 

učenec ukvarja s konkretnimi vsebinami, natančneje z rutinskim postopkom reševanja.  

 

Slika 22: Porazdelitev doseženih normiranih točk pri nalogi, ki preverja znanje učenca na enostrukturni stopnji 

Povprečno število doseženih točk je 2,9 točke, kar predstavlja 72,2 % od vseh možnih 4 točk. 

Standardni odklon rezultatov od aritmetične sredine je enak 31,4 %. Taksonomsko stopnjo je 

doseglo 34 učencev, kar predstavlja 76 % vseh učencev, ki so reševali preizkus znanja.  
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Slika 23: Delež učencev, ki so dosegli enostrukturno taksonomsko stopnjo znanja  

 

Taksonomska stopnja: Večstrukturna  

Tabela 14: Nalogi, ki preverjata znanje na večstrukturni taksonomski stopnji 

1.b 2.b 

 

V tabeli je prikazana kapaciteta baterije in 

čas letenja drona z baterijo dane 

kapacitete. Ali sta kapaciteta baterije in 

čas letenja drona premo sorazmerni 

količini? Utemelji.  

Kapaciteta 

baterije (Ah) 

2 6 10 

Čas letenja 

(min) 

15 19 23 

 

Odgovor:  

 

V tabeli je prikazano število pleskarjev in 

število dni, da prepleskajo šolo. Ali sta 

podani količini obratno sorazmerni? 

Utemelji.  

 

Število 

pleskarjev 

5 6 7 

Število dni 48 42 36 

 

 

Odgovor:  

 

Utemeljitev: 

Na tej stopnji se od učenca zahteva poznavanja več različnih vidikov, ki so med seboj 

konceptualno nepovezani. Učenec pri primeru 1.b zna na primeru dveh količin – kapacitete 

baterije in časa letenja  določiti, ali gre v danem primeru za premo sorazmerni količini. Učenec 

pri primeru 2.b zna na primeru dveh količin – število pleskarjev in število dni  določiti, ali gre 

v danem primeru za obratno sorazmerni količini. Pri danih nalogah ni potrebno povezati znanja 

o obratnem sorazmerju z znanjem o Pitagorovem izreku. Od učenca tako pričakujemo uspešnost 
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zgolj pri reševanju direktno zastavljenih nalog, pri katerih ni potrebno med seboj povezovati 

različnih konceptov. 

 

Slika 24: Porazdelitev doseženih normiranih točk pri nalogi, ki preverja znanje učenca na večstrukturni stopnji 

Povprečno število doseženih točk je 1,8 točke, kar predstavlja 45,0 % od vseh možnih 4 točk. 

Standardni odklon rezultatov od aritmetične sredine je enak 34,8 %. Taksonomsko stopnjo je 

doseglo 25 učencev, kar predstavlja 56 % vseh učencev, ki so reševali preizkus znanja.  

 

Slika 25: Delež učencev, ki so dosegli večstrukturno taksonomsko stopnjo znanja 

 

Taksonomska stopnja: Povezovalna 

Tabela 15: Nalogi, ki preverjata znanje na povezovalni taksonomski stopnji 

1.c 2.c 

 

Ali sta višina drona in oddaljenost drona 

do kraja M premo sorazmerni količini? 

Utemelji. 

 

Pri naslonjeni lestvi nastopata dve 

količini: višina lestve in oddaljenost 

vznožja lestve od stene. Ali sta ti dve 

količini obratno sorazmerni? Utemelji.  

 

9

3

13

1010

10,750,50,250

Večstrukturna stopnja

56%
44%

Da

Ne



 

52 

 

Utemeljitev: 

Na tej stopnji se od učenca zahteva, da se ne osredotoča zgolj na naštevanje podatkov in 

njihovih podrobnosti, temveč je sposoben povezati dejstva in teorije ter jih združiti v 

koherentno celoto. Razumevanje konceptov na tej stopnji je uporabljeno zgolj znotraj znanih 

problemov. Pri nalogi 1.c učenec poveže razumevanje Pitagorovega izreka in premega 

sorazmerja, pri nalogi 2.c pa Pitagorovega izreka in obratnega sorazmerja. Učenec mora pri 1. 

c nalogi utemeljiti, ali sta višina drona in oddaljenost drona do kraja M premo sorazmerni 

količini. Pri nalogi 2.c pa mora utemeljiti, ali sta višina lestve in oddaljenost vznožja lestve od 

stene v obratnem sorazmerju. Učenčevo znanje na tej stopnji temelji na povezovanju večjih 

sestavin, ki so konceptualno strnjene. Učenec je na tej stopnji sposoben analizirati problem in 

ga argumentirati.  

 

Slika 26: Porazdelitev doseženih točk pri nalogi, ki preverja znanje učenca na povezovalni stopnji 

Povprečno število doseženih točk je 0,8 točke, kar predstavlja 20,6 % od vseh možnih 4 točk. 

Standardni odklon rezultatov od aritmetične sredine je enak 20,6 %. Taksonomsko stopnjo je 

doseglo 7 učencev, kar predstavlja 16 % vseh učencev, ki so reševali preizkus znanja.  

 

Slika 27: Delež učencev, ki so dosegli povezovalno taksonomsko stopnjo znanja 
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Taksonomska stopnja : Razširjena abstraktnost 

Tabela 16: Nalogi, ki preverjata znanje na stopnji razširjene abstraktnosti 

1.d 2.d 

 

Pri začetnem dvigu, ki je trajal 10 sekund, 

je bila višina drona premo sorazmerna s 

časom dviga t. Zapiši, kolikšna je bila 

razdalja med dronom in točko M po času 

t.  

 

 

 

Pleskar Jože ima navado, da stoji na lestvi 

v taki točki D, da je natanko 1 m 

(navpično) nad tlemi (ne glede na to, kako 

oddaljeno je nožišče lestve od stene). Del 

lestve (x) je tako pod točko D, del pa nad 

njo (y). Ali sta količini x in y obratno 

sorazmerni? Utemelji. 

Skica: 

 

 
 

 

Utemeljitev: 

Na tej stopnji se od učenca zahteva konceptualizacijo snovi na stopnji, ki presega obravnavano 

tematiko v dejanskem poučevanju. Razumevanje vključuje generalizacijo in abstrakcijo 

obravnavane snovi na novem področju.  

Pri nalogi 1.d mora učenec s simbolnim zapisom zapisati enačbo, ki prikazuje razdaljo med 

dronom in točko M po času t. Naloga od učenca zahteva zapis enačbe za hitrost glede na podano 

odvisnost količin (premo, obratno sorazmerje) in zapis Pitagorovega izreka za izračun 

hipotenuze (razdalje med dronom in točko M). V enačbi mora izraziti x = vt in v =10 m/s in 

enačbo ustrezno kvadrirati. Pri nalogi 2.d mora učenec ugotoviti, da dolžina dela lestve, ki je 

nad točko D, in dolžina dela lestve, ki je pod točko D, nista obratno sorazmerni in odgovor 

ustrezno utemeljiti.  
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Slika 28: Porazdelitev normiranih točk pri nalogi, ki preverja znanje učenca na stopnji razširjene abstraktnosti 

Povprečno število doseženih točk je 0,01 točke, kar predstavlja 0,3 % od vseh možnih 4 točk. 

Standardni odklon rezultatov od aritmetične sredine je enak 1,8 %. Taksonomske stopnje 

razširjene abstraktnosti ni dosegel noben učenec.  

6.5.2.3 POVEZANOST MED TAKSONOMSKIMI STOPNJAMI ZNANJA PO BLOOMOVI 

IN SOLO TAKSONOMIJI 

Povezavo med taksonomskimi stopnjami Bloomove in SOLO taksonomije sem določila s 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Pri izračunu sem za eno spremenljivko izbrala normirane 

vrednosti, ki jih je učenec dosegel pri nalogi izbrane taksonomske stopnje Bloomove 

taksonomije, in za drugo spremenljivko normirane vrednosti, ki jih je učenec dosegel pri nalogi 

izbrane taksonomske stopnje SOLO taksonomije.  
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Tabela 17: Pearsonov koeficient korelacije med posameznimi stopnjami Bloomove in SOLO taksonomije 

Tak. stopnja Poznavanje Razumevanje Uporaba ASV 

Enostrukturna 0,66 0,72 0,48 0,47 

Večstrukturna 0,30 0,15 0,17 0,47 

Povezovalna 0,33 0,25 0,32 0,42 

Razširjena 

abstraktnost 

0,10 0,07 0,20 0,27 

 

Vrednosti, ki so v tabeli označene krepko, predstavljajo največjo korelacijo med taksonomsko 

stopnjo Bloomove in SOLO taksonomije. Celica, ki je obarvana zeleno, predstavlja visoko 

povezanost obeh spremenljivk, modro obarvana celica prikazuje zmerno povezanost 

spremenljivk, rdeče obarvana celica prikazuje šibko povezanost spremenljivk in bela celica 

prikazuje spremenljivke z neznatno povezanostjo.  

Iz rezultatov, ki so prikazani v tabeli, lahko razberem največjo korelacijo med taksonomskima 

stopnjama Bloomove in SOLO taksonomije.  

Taksonomske stopnje Bloomove taksonomije: poznavanje, razumevanje in uporaba najbolj 

korelirajo z enostrukturno taksonomsko stopnjo SOLO taksonomije. Pearsonov koeficient 

korelacije je v primeru taksonomske stopnje poznavanja in enostrukturne stopnje enak 0,66, v 

primeru taksonomske stopnje razumevanja in enostrukturne stopnje enak 0,72 in v primeru 

taksonomske stopnje uporabe in enostrukturne stopnje enak 0,48. Iz Pearsonovega koeficienta 

korelacije razberemo, da sta taksonomski stopnji razumevanje in enostrukturna stopnja v visoki 

povezanosti. Taksonomski stopnji poznavanje in enostrukturna stopnja ter uporaba in 

enostrukturna stopnja pa sta v zmerni povezanosti. Najvišja taksonomska stopnja Bloomove 

taksonomije ASV najbolj korelira s prvo in drugo taksonomsko stopnjo SOLO taksonomije – 

enostrukturno in večstrukturo stopnjo. Pearsonov koeficient korelacije je v obeh primerih enak 

0,47, iz tega sklepamo na zmerno oziroma srednjo povezanost med taksonomskima stopnjama 

po Bloomovi in SOLO taksonomiji.  

Enostrukturna taksonomska stopnja SOLO taksonomije najbolj korelira s taksonomsko stopnjo 

razumevanja. Pearsonov koeficient korelacije je v tem primeru enak 0,72, kar predstavlja 

visoko povezanost med taksonomskima stopnjama. Taksonomske stopnje SOLO taksonomije: 

večstrukturna, povezovalna in stopnja razširjene abstraktnosti najbolj korelirajo z Bloomovo 

taksonomsko stopnjo ASV. Pearsonov koeficient korelacije je v primeru večstrukturne 

taksonomske stopnje in stopnje ASV enak 0,47, v primeru povezovalne taksonomske stopnje 

in stopnje ASV je enak 0,42 in v primeru taksonomske stopnje razširjene abstraktnosti in 
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taksonomske stopnje ASV je enak 0,27. Iz Pearsonovega koeficienta korelacije razberemo, da 

sta večstrukturna taksonomska stopnja in stopnja ASV ter povezovalna stopnja in stopnja ASV 

v zmerni povezanosti, medtem ko sta taksonomska stopnja razširjene abstraktnosti in stopnja 

ASV v šibki povezanosti.  

 

6.5.3 ZAKLJUČEK 

Analiza dosežkov na preizkusu znanja po Bloomovi in SOLO taksonomiji je z izračunom 

Pearsonovega koeficienta korelacije pokazala zmerno povezanost med obema preizkusoma. 

Učenci so uspešneje reševali preizkus znanja, sestavljen po Bloomovi taksonomiji. Povprečen 

delež točk dosežen na preizkusu znanja, sestavljenem po Bloomovi taksonomiji, je 58,6 %, na 

preizkusu znanja, sestavljenem po SOLO taksonomiji, pa zgolj 34,5 %. Rezultati so okoli 

aritmetične sredine bolj razpršeni na preizkusu znanja, sestavljenem po Bloomovi taksonomiji. 

Razlogov za uspešnejše reševanje preizkusa znanja, sestavljenem po Bloomovi taksonomiji, je 

več. 

Učenci so z nalogami, sestavljenimi po Bloomovi taksonomiji, bolje seznanjeni kot z nalogami 

po SOLO taksonomiji. Analiza nalog v učbeniku, ki ga učenci uporabljajo, je pokazala 

prisotnost nalog na vseh taksonomskih stopnjah Bloomove taksonomije. Medtem ko pri analizi 

nalog po SOLO taksonomiji ne zasledimo nalog, ki bi preverjale znanje na najvišji taksonomski 

stopnji SOLO taksonomije. Iz tega sledi, da učenci v osnovni šoli ne srečajo nalog, ki zahtevajo 

konceptualizacijo snovi na stopnji, ki presega obravnavano tematiko v dejanskem poučevanju 

V učbeniku je zgolj 6 nalog (10,3 %), ki zahtevajo poznavanje in povezovanje matematičnih 

konceptov, ki niso obravnavani oziroma ponovljeni v poglavju o Pitagorovem izreku. Vseh šest 

nalog se pojavi samo v poglavju, ki ga rešujejo matematično zmožnejši učenci. Preizkus znanja, 

sestavljen po SOLO taksonomiji, je od učencev zahteval povezovanje različnih matematičnih 

konceptov (premo, obratno sorazmerje, zapis enačb) s Pitagorovim izrekom, česar učenci pri 

poučevanju in reševanju nalog običajno ne srečajo. 

Analiza nalog, ki preverjajo znanje učencev na izbrani taksonomski stopnji Bloomove oziroma 

SOLO taksonomije, je pokazala, da so učenci dosegli večji povprečni delež točk pri nalogah 

izbrane taksonomske stopnje Bloomove taksonomije. Poleg tega je tudi večji delež učencev 

dosegel znanje na višjih taksonomskih stopnjah Bloomove taksonomije kot pa na višjih 

taksonomskih stopnjah SOLO taksonomije. V spodnjih tabelah so prikazani povprečni deleži 

točk, doseženi na nalogah, ki preverjajo znanje na taksonomskih stopnjah Bloomove in SOLO 
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taksonomije, in deleži učencev, ki so dosegli taksonomsko stopnjo in največji koeficienti 

korelacije med taksonomskimi stopnjami Blooomove in SOLO taksonomije. 

Tabela 18: Prikaz povprečnega deleža točk na posamezni taksonomski stopnji Bloomove taksonomije in delež učencev, ki je 
dosegel taksonomsko stopnjo znanja (na preizkusu dosegel več kot 49 % točk pri nalogah izbrane taksonomske stopnje) 

Taksonomska stopnja Povprečen delež točk Delež učencev, ki so dosegli 

taksonomsko stopnjo 

Poznavanje 89,4 % 96 % 

Razumevanje 69,1 % 80 % 

Uporaba 52,4 % 56 % 

ASV 31,8 % 31 % 

 

Tabela 19: Prikaz povprečnega deleža točk na posamezni taksonomski stopnji SOLO taksonomije in delež učencev, ki je 
dosegel taksonomsko stopnjo znanja (na preizkusu dosegel več kot 49 % točk pri nalogah izbrane taksonomske stopnje) 

Taksonomska stopnja Povprečen delež točk Delež učencev, ki so dosegli 

taksonomsko stopnjo 

Enostrukturna 72,2 % 76 % 

Večstrukturna 45,0 % 56 % 

Povezovalna 20,6 % 16 % 

Stopnja razširjene abstraktnosti 0,3 % 0 % 
 

Tabela 20: Največji koeficienti korelacije med taksonomskima stopnjama Bloomove in SOLO taksonomije 

Tak. stopnja Poznavanje Razumevanje Uporaba ASV 

Enostrukturna 0,66 0,72 0,48 0,47 

Večstrukturna  0,47 

Povezovalna 0,42 

Razširjena 

abstraktnost 
0,27 

 

Pri analizi nalog po posameznih taksonomskih stopnjah Bloomove in SOLO taksonomije sem 

s pomočjo Pearsonovega koeficienta prišla do naslednjih ugotovitev. Visoko povezanost sta 

dosegli le enostrukturna taksonomska stopnja in stopnja razumevanja. Iz tega sklepamo, da ti 

dve taksonomski stopnji znanja preverjata podobno vrsto znanja. Tudi delež učencev, ki je 

dosegel taksonomsko stopnjo razumevanja, je pri enostrukturni taksonomski stopnji manjši 

zgolj za 4 %. Največja povezanost taksonomskih stopenj vsake od Bloomove taksonomije je z 

enostrukturno taksonomsko stopnjo znanja po SOLO taksonomiji, pri čemer je koeficient 

povezanosti pri stopnji ASV enak tako pri korelaciji z enostrukturno kot z večstrukturno stopnjo 

znanja. Iz tega lahko sklepamo, da prve tri taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji 

preverjajo podobno vrsto znanja kot enostrukturna stopnja SOLO taksonomije. Pri taksonomski 

stopnji ASV pa se poleg elementov znanja, ki jih določa enostrukturna stopnja, pojavijo še 

elementi večstrukturne in povezovalne stopnje znanja. Delež učencev, ki je dosegel 
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večstrukturno taksonomsko stopnjo znanja, je enak deležu učencev, ki je dosegel taksonomsko 

stopnjo uporabe. Delež učencev, ki so dosegli taksonomsko stopnjo ASV, pa je nekoliko večji 

od deleža učencev, ki so dosegli povezovalno taksonomsko stopnjo SOLO taksonomije. Iz tega 

lahko sklepamo, da elementi znanja, ki jih določa povezovalna stopnja znanja, presegajo nivo 

znanja, ki ga določa najvišja taksonomska stopnja Bloomove taksonomije ASV. Najvišja 

taksonomska stopnja SOLO taksonomije – stopnja razširjene abstraktnosti  kaže na šibko 

povezanost z najvišjo taksonomsko stopnjo Bloomove taksonomije – ASV. Iz tega lahko 

sklepamo, da elementi znanja, ki jih določa taksonomska stopnja razširjene abstraktnosti, 

presegajo nivo znanja, ki ga določa najvišja taksonomska stopnja Bloomove taksonomije ASV. 

To nam potrdi tudi delež učencev, ki so na preizkusih znanja dosegli taksonomsko stopnjo ASV 

(31 % delež) in taksonomsko stopnjo razširjene abstraktnosti (0 % delež). Taksonomska stopnja 

razširjene abstraktnosti torej presega nivo znanja, ki ga je zmožen doseči večji delež učencev. 

Naloge, sestavljene po višjih taksonomskih stopnjah SOLO in Bloomove taksonomije, 

preverjajo drugačne stvari. Najvišja taksonomska stopnja SOLO taksonomije  razširjena 

abstraktnost  zahteva konceptualizacijo na stopnji, ki presega obravnavano tematiko v 

dejanskem poučevanju, sposobnost posploševanja na novem področju. Medtem ko najvišja 

taksonomska stopnja Bloomove taksonomije – vrednotenje  zahteva predvsem vrednotenja z 

vidika obravnavane snovi.  
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7 PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN 

UGOTOVITVE 

S pomočjo izdelanih preizkusov znanja o Pitagorovem izreku po Bloomovi in SOLO 

taksonomiji, ki sem ju izvedla na OŠ Gorje in OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, lahko 

odgovorim na raziskovalni vprašanji. 

RV1: V kolikšni meri se ujemajo rezultati preizkusov, če so le-ti izdelani glede na SOLO 

taksonomijo oziroma glede na Bloomovo taksonomijo? 

S pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije sem ugotovila, da obstaja povezava med 

rezultati preizkusov, če so le-ti izdani glede na SOLO taksonomijo oziroma glede na Bloomovo 

taksonomije. Podatki v grafu so razpršeni v nagnjenem oblaku, ki narašča, kar pomeni, da gre 

za pozitivno povezanost spremenljivk. Koeficient korelacije je 0,69, kar pomeni, da gre v tem 

primeru za srednjo oziroma zmerno povezanost spremenljivk.  

RV2: V kolikšni meri se ujemajo rezultati učencev pri posameznih stopnjah glede na 

SOLO oziroma Bloomovo klasifikacijo? 

Povezavo med taksonomskimi stopnjami Bloomove in SOLO taksonomije sem določila z 

izračunom Pearsonovega koeficienta korelacije. Največja povezanost (0,72), in sicer visoka 

povezanost, se pojavi pri rezultatih, ki so jih učenci dosegli na enostrukturni taksonomski 

stopnji SOLO taksonomije in stopnji razumevanja po Bloomovi taksonomiji. Iz tega sklepamo, 

da taksonomski stopnji znanja preverjata podobne elemente (razumevanje smisla sporočila, ki 

mu je posredovano v slikovni obliki, in uporaba Pitagorovega izreka za dano slikovno gradivo). 

Sledi povezanost (0,66), ki predstavlja zmerno povezanost in se pojavi pri rezultatih, ki so jih 

učenci dosegli na Bloomovi taksonomski stopnji poznavanja in enostrukturni taksonomski 

stopnji SOLO taksonomije. Iz tega sklepamo, da taksonomski stopnji preverjata podobne 

elemente (avtomatizirani postopki, uporaba Pitagorovega izreka v pravokotnem trikotniku). 

Vendar pa enostrukturna taksonomska stopnja presega stopnjo poznavanja, saj mora učenec iz 

življenskega primera prepoznati pravokotni trikotnik in v njem uporabiti Pitagorov izrek. To pa 

že vsebuje elemente znanja, ki so značilni za Bloomovo taksonomsko stopnjo uporabe, ki ima 

prav tako največjo povezanost (0,48) z enostrukturno taksonomsko stopnjo SOLO taksonomije. 

Najvišja taksonomska stopnja Bloomove taksonomije ASV ima enako povezanost (0,47) z 

enostrukturno in večstrukturno taksonomsko stopnjo SOLO taksonomije. Povezovalna 

taksonomska stopnja najbolje korelira (0,42) s taksonomsko stopnjo ASV. Iz tega sklepamo, da 
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ASV vsebuje podobne elemente, kot jih vsebujeta enostrukturna in večsrukturna taksonomska 

stopnja, medtem ko povezovalna taksonomska stopnja ASV presega nivo znanja, ki ga določa 

taksonomska stopnja ASV. Najvišja taksonomska stopnja SOLO taksonomije – stopnja 

razširjene abstraktnosti  kaže na največjo povezanost (0,27) s taksonomsko stopnjo ASV, ki 

velja za šibko povezanost. Najvišja taksonomska stopnja SOLO taksonomije  razširjena 

abstraktnost  zahteva konceptualizacijo na stopnji, ki presega obravnavano tematiko v 

dejanskem poučevanju in sposobnost posploševanja na novem področju, medtem ko najvišja 

taksonomska stopnja Bloomove taksonomije – vrednotenje  zahteva predvsem vrednotenje z 

vidika obravnavane snovi. 
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9 PRILOGE 

 

9.1 PREIZKUS ZNANJA, SESTAVLJEN PO BLOOMOVI 

TAKSONOMIJI 

 

 

 

Ime in priimek: ______________________    

 

1.             

Dopolni.  

Trikotnik je pravokoten, če ima en kot, ki meri ________________ . 

Stranica, ki leži nasproti pravega kota, je najdaljša stranica pravokotnega trikotnika in se 

imenuje _________________ . 

Obe krajši stranici se imenujeta ____________ in sta vedno ________________druga na 

drugo. 

Izrek o odnosu med dolžinami stranic pravokotnega trikotnika se imenuje ______________ 

Če v pravokotnem trikotniku merita krajši stranici a in b, najdaljša pa c, potem velja obrazec: 

_____________________________ . 

2.  

Izračunaj neznano dolžino y stranice trikotnika na skici ter njegov obseg in ploščino. Podatki 

so podani v cm.  

 

 

PISNI PREIZKUS ZNANJA 

PITAGOROV IZREK 

   / 3 

 

   / 4 
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3.  

a) Stranice trikotnika merijo 10 cm, 11 cm in 17 cm. Ali je ta trikotnik pravokoten? 

Odgovor: _____________________________________________________________ 

Utemeljitev: __________________________________________________________ 

 

b) Stranice trikotnika merijo 7 cm, 24 cm in 25 cm. Ali je ta trikotnik pravokoten? 

Odgovor: _____________________________________________________________ 

Utemeljitev: ___________________________________________________________ 

 

4. 

V koordinatnem sistemu imamo točko A (2,1) in točko B (5,1). Določi koordinate točke C (x,y), 

če veš, da je razdalja od točke B do C enaka 3 enotam in da točke A, B, C določajo pravokotni 

trikotnik.  

Ali imamo samo eno možno rešitev? Odgovor utemelji.  

 

 

 

Utemeljitev: ______________________________________________________ 

 

  / 3 

   / 3 
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5. 

Otroci so si iz kosa blaga v obliki pravokotnika razpeli šotor. Kako širok je vhod v šotor, če je 

podporna palica dolga 80 cm, na vsako stran podporne palice pa sega po 1,10 m blaga? Pri 

izračunu si lahko pomagaš z uporabo žepnega računala. Rezultat zaokroži na stotine.  

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Ob reki, ki teče skozi mesto, so za sprehajalno pot naredili nasip, ki ima v prerezu obliko 

enakokrakega trapeza s podatki: a = 3,5 m, c = 2, 6 m in b = 2,4 m. Nariši skico in jo označi! 

Kako visok je nasip? 

 

 

 

 

 

 

   / 3 

   / 3 

podporn

a palica 

vhod v šotor 
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7.  

Izračunaj dolžino y stranice CD. 

 

 

 

8.  

 Na sliki je paralelogram, katerega višina v meri 4 cm, dolžina stranice b je enaka 
3

2
 višine 

paralelograma, ploščina osenčenega dela pa je 36 𝑐𝑚2. Opiši, kako bi iz teh podatkov ugotovil 

obseg paralelograma.  

 

 

9.  

Kvadratu s stranico a je očrtana krožnica s polmerom r. Koliko je 
𝑎

𝑟
 ? 

  

   / 3 

   / 2 

   / 3 
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9.2 PREIZKUS ZNANJA, SESTAVLJEN PO SOLO TAKSONOMIJI 

 

 

 

Ime in priimek:            

  

 

1.  

Kraja K in M se nahajata na enaki nadmorski višini in sta med seboj oddaljena 600 m. Nad 

krajem K se navpično dvigne dron, najprej na višino 100 m, nato pa se dodatno dvigne za 200 

m (na skupno višino 300 m).  

 Skica: 

 

a) 

Izračunaj razdaljo med krajem M in dronom po začetnem in po dodatnem dvigu.  

Računaj s pomočjo žepnega računala, rezultat zaokroži na eno decimalno mesto. 

 

 

Dopolni: 

Oddaljenost od kraja M po začetnem dvigu je _________________, po dodatnem dvigu je 

_________ . 

PREIZKUS ZNANJA 

PITAGOROV IZREK 

  8 / 
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b) 

V tabeli je prikazana kapaciteta baterije in čas letenja drona z baterijo dane kapacitete. Ali sta 

kapaciteta baterije in čas letenja drona premo sorazmerni količini? Utemelji.  

 

Kapaciteta baterije (Ah) 2 6 10 

Čas letenja (min) 15 19 23 

 

Odgovor:  

 

 

c) 

Ali sta višina drona in oddaljenost drona do kraja M premo sorazmerni količini?  Utemelji. 

   

 

 

 

 

d) 

Pri začetnem dvigu, ki je trajal 10 sekund, je bila višina drona premo sorazmerni s časom 

dviga t. Zapiši, kolikšna je bila razdalja med dronom in točko M po času t.  
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2. 

Pleskar Jože pri svojem delu uporablja 3 m dolgo lestev, ki jo vsakič prisloni na 

navpično steno. Pri tem nas zanimata višina naslonjene lestve (a) in oddaljenost vznožja 

lestve od stene (b). 

 

Skica: 

 

a)  

Kako visoko sega lestev, če je njeno vznožje od stene oddaljeno 1 m?  

Kaj pa če je vznožje lestve od stene oddaljeno 1,5 m? 

 

 

 

 

 

 

 

Dopolni:  

Če je vznožje od stene oddaljeno 1 m, lestev sega _________ m visoko.  

Če je vznožje lestve od stene oddaljeno 1,5 m, lestev sega ________ m visoko. 

 

  8 / 
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b) 

V tabeli je prikazano število pleskarjev in število dni, da prepleskajo šolo. Ali sta podani 

količini obratno sorazmerni? Utemelji.  

 

Število pleskarjev 5 6 7 

Število dni 48 42 36 

 

Odgovor:  

 

c) 

Pri naslonjeni lestvi nastopata dve količini: višina lestve in oddaljenost vznožja lestve od 

stene. Ali sta ti dve količini obratno sorazmerni? Utemelji.  

 

 

 

d) 

Pleskar Jože ima navado, da stoji na lestvi v taki točki D, da je natanko 1 m (navpično) nad 

tlemi (ne glede na to, kako oddaljeno je nožišče lestve od stene). Del lestve (x) je tako pod 

točko D, del pa nad njo (y). Ali sta količini x in y obratno sorazmerni? Utemelji.  

Skica: 
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9.3 TOČKOVNIK NA PREIZKUSU ZNANJA, SESTAVLJENEM PO 

BLOOMOVI TAKSONOMIJI 

 

1. Naloga 

Pri tej nalogi učenec lahko doseže skupno število točk: 3 točke. Za vsak pravilno zapisan 

odgovor učenec prejme 1/2 točke. 

2. Naloga 

Pri tej nalogi učenec lahko doseže skupno število točk: 3 točk. Za pravilno zapisan Pitagorov 

izrek za dani primer prejme učenec 1/2 točke, za pravilno izražen izračun dolžine neznane 

stranice 1/2 točke in za pravilen izračun stranice 1 točko. Učenec prejme za pravilno zapisan 

obrazec za ploščino pravokotnega trikotnika 1/4 točke, za pravilno zapisan obrazec za obsega 

pravokotnega trikotnika 1/4 točke, 1/4 točke za pravilen izračun ploščine pravokotnega 

trikotnika in 1/4 točke za pravilen izračun obsega pravokotnega trikotnika. 

3. Naloga 

Pri tej nalogi lahko učenec doseže skupno število točk: 3 točke. Učenec za vsak pravilen 

odgovor dobi 1/2 točke in 1 točko za vsako pravilno utemeljitev.  

4. Naloga 

Pri tej nalogi lahko učenec doseže skupno število točk: 3 točke. Učenec za eno rešitev pravilno 

določene koordinate točke C (narisano v koordinatnem sistemu oziroma zapisani koordinati 

točk x in y točke C) prejme 1 točko. 1 točko prejme za pravilen odgovor, da nimamo samo ene 

možne rešitev, in 1 točko za ustrezno utemeljitev, da ni samo ena rešitev (dovolj, da zapiše, da 

sta možni dve rešitvi, saj s tem dokaže, da ni možna zgolj ena sama rešitev). 

5. Naloga 

Pri tej nalogi lahko učenec doseže skupno število točk: 3 točke. Učenec dobi 1 točko za pravilno 

zapisan Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku za eno polovico dolžine stranice, ki 

predstavlja polovico dolžine vhoda v šotor, 1/2 točke za pravilno izražen zapis polovice dolžine 

stranice, 1/2 točke za pravilen izračun celotne dolžine stranice, ki predstavlja vhod v šotor. 1 



 

73 

 

točko za pravilen izračun dolžine stranice, ki predstavlja dolžino vhoda v šotor. Učencu se 

odšteje 1/2 točke, če končni rezultat ni ustrezno izražen na stotine natančno. 

6. Naloga 

Pri tej nalogi lahko učenec doseže skupno število točk: 3 točke. Učenec dobi 1/2 točko za 

pravilno narisano skico, 1/2 točko za pravilen zapis Pitagorovega izreka za višino trapeza, 1/2 

točko za pravilno izraženo dolžino stranice, 1/2 točke za pravilno izračunano dolžino stranice, 

1/2 točko za pravilen zapis višine in 1/2 točke za pravilen izračun višine. 

7. Naloga 

Pri tej nalogi lahko učenec doseže skupno število točk: 3 točke. Učenec dobi 1/2 točke za 

pravilen zapis Pitagorovega izreka za izračun dolžine stranice x, 1/2 točke za pravilen izračun 

dolžine stranice x. Učenec dobi 1/2 točke za pravilen zapis Pitagorovega izreka za stranico x + 

y (lahko uvede novo spremenljivko c) in 1/2 točk3 za pravilen izračun dolžine stranice x + y. 

Učenec dobi 1/2 točk3 za pravilen zapis dolžine y in 1/2 točke za izračun dolžine stranice y. 

8. Naloga 

Pri tej nalogi lahko učenec doseže skupno število točk: 3 točke. Učenec dobi točke, če pravilno 

zapiše postopek reševanja z besedami ali z enačbo, pri čemer se pri zapisu z enačbami ne 

upošteva pravilnost izračuna. Učenec dobi 1/2 točke za pravilen zapis oziroma opis za izračun 

dolžine stranice obarvanega pravokotnika, 1/2 točke za pravilen zapis oziroma opis za izračun 

manjkajoče dolžine stranice v pravokotnem trikotniku s pomočjo Pitagorovega izreka. Učenec 

dobi 1/2 točke za pravilen zapis neznane stranice paralelograma in 1/2 za zapis obsega 

paralelograma. 

9. Naloga 

Pri tej nalogi lahko učenec doseže skupno število točk: 2 točki. Učenec dobi 1 točko za pravilen 

zapis diagonale, izražene z dolžino stranice kvadrata, učenec dobi 1 točko za pravilen zapis 

razmerja dolžine stranice kvadrata in njemu očrtane krožnice. 
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9.4 TOČKOVNIK NA PREIZKUSU ZNANJA, SESTAVLJENEM PO 

SOLO TAKSONOMIJI 

1. Naloga 

a) Učenec lahko pri nalogi doseže 2 točki. 1/2 točke za pravilen zapis enačbe Pitagorovega 

izreka in 1/2 točke za pravilen izračun razdalje med krajem M in dronom pri dvigu za 100 m. 

1/2 točke za pravilen zapis enačbe Pitagorovega izreka in 1/2 točke za pravilen izračun razdalje 

med dronom in krajem M po dodatnem dvigu za 200 m. Za vsak nepravilno zaokrožen končni 

rezultat na eno decimalno mesto se učencu odšteje 1/4 točke.  

b) Učenec lahko pri nalogi doseže 2 točki. 1 točko za pravilen odgovor (v danem primeru ne 

gre za premo sorazmerni količini) in 1 točko za ustrezno utemeljitev. 

c) Učenec lahko pri 1.c nalogi doseže 2 točki. 1 točko za pravilen odgovor (v danem primeru 

ne gre za premo sorazmerni količini) in 1 točko za ustrezno utemeljitev. 

d) Učenec lahko pri nalogi doseže 2 točki. 1/2 točke za pravilen zapis enačbe za hitrost, 1/2 

točke za pravilen zapis Pitagorovega izreka za izračun hipotenuze, kjer v enačbi ustrezno izrazi 

x = vt, in 1 točko za ustrezen končen zapis enačbe, ki podaja razdaljo med dronom in točko M 

po času t. 

 

2. Naloga 

a) Učenec lahko pri nalogi doseže 2 točki. 1/2 točke za pravilen zapis enačbe Pitagorovega 

izreka in 1/2 točke za pravilen izračun dolžine katete pred premikom lestve. 1/2 točke za 

pravilen zapis enačbe Pitagorovega izreka in 1/2 točke za pravilen izračun katete po premiku 

lestve.  

b) Učenec lahko pri nalogi doseže 2 točki. 1 točko za pravilen odgovor (v danem primeru ne 

gre za obratno sorazmerni količini) in 1 točko za ustrezno utemeljitev. 

c) Učenec lahko pri nalogi doseže 2 točki. 1 točko za pravilen odgovor (v danem primeru ne 

gre za obratno sorazmerni količini) in 1 točko za ustrezno utemeljitev. 

d) Učenec lahko pri nalogi doseže 2 točki. 1 točko za pravilen zapis izračunov, ki prikazujejo, 

ali sta količini obratno sorazmerni, in 1 točko za ustrezno utemeljitev. 
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9.5 REZULTATI PO NALOGAH NA OBEH PREIZKUSIH 

Tabela 21: Rezultati učencev doseženi pri posamezni nalogi na obeh preizkusih 

 

 

 

Preizkus znanj 

SOLO taksonomija 

Preizkus znanja 

Bloomova taksonomija 

1. Naloga 2. Naloga 

Učenci a b c d a b c d 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Učenec 1 1 1 0 0 2 1 0 0 3 3 0 0,5 0 0 1 1 0 

Učenec 2 1,5 2 1 0 2 1 1 0 3 3 0,5 1 0 1,5 3 0,5 0 

Učenec 3 1,25 2 1 0 2 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 2,5 0,5 

Učenec 4 2 2 1 0 2 2 1 0 3 3 3 2 3 2,5 3 3 0 

Učenec 5 1 2 0 0 2 2 0 0 3 3 3 1 3 2,5 3 3 0,5 

Učenec 6 2 2 2 0,5 2 2 2 0 3 3 3 2 3 3 3 3 1,5 

Učenec 7 2 2 1 0 2 0 0 0 3 3 3 2,5 2,5 1 0 0 0 

Učenec 8 0,75 2 1 0 1 0 0 0 2,5 2,5 1 1 0 0 0 0 0 

Učenec 9 1,75 2 0 0 2 2 2 0 3 2 3 3 3 0 2 3 2 

Učenec 

10 

1,5 0 0 0 2 0 0 0 2,5 2,5 3 0 1,5 0 0 0 0 

Učenec 

11 

1 0 1 0 2 0 0 0 3 2 3 3 3 0 0 3 0 

Učenec 

12 

2 0 0 0 2 0 1 0 3 2,75 3 3 3 1 0 0 0 

Učenec 

13 

1,5 2 1 0 2 0 0 0 3 3 3 2 3 0 3 3 0 

Učenec 

14 

2 2 1 0 2 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 

Učenec 

15 

1 2 0 0 2 2 2 0 3 2 0,5 3 0 0,5 1 1,5 0 

Učenec 

16 

1 1 1 0 1 1 0 0 2,5 2,5 3 2 2 0,5 2 0 0 

Učenec 

17 

2 2 0 0 0 0 0 0 2,5 2 0 3 0 0 0,5 0,5 0 

Učenec 

18 

0 1 1 0 0 0 0 0 2,5 2 0,5 3 0 0,5 0 0,5 0 

Učenec 

19 

2 0 1 0 2 0 0 0 3 3 3 2 2,5 3 2,5 3 1 

Učenec 

20 

2 1 0 0 2 0 0 0 3 3 3 3 0 2 1 0,5 0 

Učenec 

21 

1,5 2 0 0 1,5 0 0 0 3 3 3 3 0 1,5 0 0 0 
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Učenec 

22 

1,5 2 0 0 2 0 0 0 2,5 2 3 1 0 0,5 2 3 0 

Učenec 

23 

2 1 1 0 2 2 1 0 3 3 3 3 1,5 0 0 1,5 0 

Učenec 

24 

1,75 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 0 0 1 1 0 0,5 0 

Učenec 

25 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0,5 0 0 0 

Učenec 

26 

0 1 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,5 0 1 2,5 0 0 0 

Učenec 

27 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 

Učenec 

28 

1,5 1 0 0 2 1 0 0 3 3 3 3 2 1,5 3 3 2 

Učenec 

29 

2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 3 3 2 3 3 0 0 

Učenec 

30 

2 2 0 0 2 0 0 0 3 2,5 0 3 3 3 0 0 0 

Učenec 

31 

1,75 0 0 0 2 0 0 0 2,5 2 3 3 0 2,5 0 0 0 

Učenec 

32 

2 0 0 0 2 0 1 0 3 2,5 3 3 2,5 1,5 0 0 0 

Učenec 

33 

0 1 0 0 1,5 0 1 0 3 2,75 3 1 3 3 1,5 0 0 

Učenec 

34 

0,5 0 1 0 2 1 0 0 3 3 3 0 3 1,5 0 0 0 

Učenec 

35 

0,75 1 0 0 2 0 0 0 3 3 3 2 0 0,5 0 0 0 

Učenec 

36 

1 0 0 0 0 1 1 0 2,5 3 0 0 2 0,5 0 0 0 

Učenec 

37 

2 0 1 0 2 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 2,5 1 

Učenec 

38 

2 2 1 0 2 0 0 0 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

Učenec 

39 

2 2 1 0 2 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 1 

Učenec 

40 

1,5 2 0 0 0 1 0 0 3 3 3 0 0 1,5 0 0 0 

Učenec 

41 

2 2 1 0 2 2 0 0 3 3 3 2 2,5 3 3 3 0 

Učenec 

42 

1,5 0 0 0 2 0 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0,5 

Učenec 

43 

1,5 1 1 0 0 0 0 0 2,5 2,5 3 0 0 3 1 0 0 
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Učenec 

44 

1 2 1 0 0,75 0 0 0 3 2,5 1 1 0,5 0 0 0 0 

Učenec 

45 

1,25 2 1 0 2 2 0 0 3 3 3 2,5 3 3 3 1,5 0 
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9.6 REZULTATI UČENCEV PO TAKSONOMSKIH STOPNJAH 

V spodnji tabeli so prikazani normirani rezultati učencev pri reševanju nalog na izbrani 

taksonomski stopnji. Celice, obarvane zeleno, predstavljajo dosežke učencev, ki so 

taksonomsko stopnjo znanja usvojili, rumene pa dosežke učencev, ki taksonomske stopnje 

znanja niso dosegli. 

 

Slika 29: Tabela prikazuje normirane dosežke učencev na posamezni taksonomski stopnji 

Učenec 1. t. s. 2. t. s. 3.t.s 4. t.s 1.t.s. 2.t.s 3.t.s 4.t.s.

Učenec 1 0,75 0,5 0 0 1,00 0,08 0,00 0,25

Učenec 2 0,88 0,75 0,5 0 1,00 0,25 0,25 0,44

Učenec 3 0,81 1 0,25 0 1,00 1,00 1,00 0,75

Učenec 4 1,00 1 0,5 0 1,00 0,83 0,92 0,75

Učenec 5 0,75 1 0 0 1,00 0,67 0,92 0,81

Učenec 6 1,00 1 1 0,13 1,00 0,83 1,00 0,94

Učenec 7 1,00 0,5 0,25 0 1,00 0,92 0,58 0,00

Učenec 8 0,44 0,5 0,25 0 0,83 0,33 0,00 0,00

Učenec 9 0,94 1 0,5 0 0,83 1,00 0,50 0,88

Učenec 10 0,88 0 0 0 0,83 0,50 0,25 0,00

Učenec 11 0,75 0 0,25 0 0,83 1,00 0,50 0,38

Učenec 12 1,00 0 0,25 0 0,96 1,00 0,67 0,00

Učenec 13 0,88 0,5 0,25 0 1,00 0,83 0,50 0,75

Učenec 14 1,00 0,5 0,25 0 1,00 1,00 0,50 0,00

Učenec 15 0,75 1 0,5 0 0,83 0,58 0,08 0,31

Učenec 16 0,50 0,5 0,25 0 0,83 0,83 0,42 0,25

Učenec 17 0,50 0,5 0 0 0,75 0,50 0,00 0,13

Učenec 18 0,00 0,25 0,25 0 0,75 0,58 0,08 0,06

Učenec 19 1,00 0 0,25 0 1,00 0,83 0,92 0,81

Učenec 20 1,00 0,25 0 0 1,00 1,00 0,33 0,19

Učenec 21 0,75 0,5 0 0 1,00 1,00 0,25 0,00

Učenec 22 0,88 0,5 0 0 0,75 0,67 0,08 0,63

Učenec 23 1,00 0,75 0,5 0 1,00 1,00 0,25 0,19

Učenec 24 0,44 0 0 0 0,75 0,00 0,33 0,06

Učenec 25 0,00 0 0 0 0,67 0,17 0,08 0,00

Učenec 26 0,00 0,25 0 0 0,42 0,08 0,58 0,00

Učenec 27 0,00 0,25 0 0 0,17 0,17 0,08 0,00

Učenec 28 0,88 0,5 0 0 1,00 1,00 0,58 1,00

Učenec 29 1,00 0,25 0 0 0,83 1,00 0,83 0,38

Učenec 30 1,00 0,5 0 0 0,92 0,50 1,00 0,00

Učenec 31 0,94 0 0 0 0,75 1,00 0,42 0,00

Učenec 32 1,00 0 0,25 0 0,92 1,00 0,67 0,00

Učenec 33 0,38 0,25 0,25 0 0,96 0,67 1,00 0,19

Učenec 34 0,63 0,25 0,25 0 1,00 0,50 0,75 0,00

Učenec 35 0,69 0,25 0 0 1,00 0,83 0,08 0,00

Učenec 36 0,25 0,25 0,25 0 0,92 0,00 0,42 0,00

Učenec 37 1,00 0 0,25 0 1,00 1,00 1,00 0,44

Učenec 38 1,00 0,5 0,25 0 1,00 0,83 1,00 1,00

Učenec 39 1,00 1 0,25 0 1,00 1,00 1,00 0,50

Učenec 40 0,38 0,75 0 0 1,00 0,50 0,25 0,00

Učenec 41 1,00 1 0,25 0 1,00 0,83 0,92 0,75

Učenec 42 0,88 0 0,5 0 1,00 1,00 1,00 0,81

Učenec 43 0,38 0,25 0,25 0 0,83 0,50 0,50 0,13

Učenec 44 0,44 0,5 0,25 0 0,92 0,33 0,08 0,00

Učenec 45 0,81 1 0,25 0 1,00 0,92 1,00 0,56

SOLO TAKSONOMIJA BLOOMOVA TAKSONOMIJA
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9.7 REZULTATI UČENCEV OBEH PREIZKUSOV 

Tabela 22: Skupni rezultati obeh preizkusov 

 SOLO taksonomija Bloomova taksonomija 

Učenci Dosežene točke 

(možnih: 16) 

Odstotne točke 

(%) 

Dosežene točke 

(možnih: 26 ) 

Odstotne točke 

(%) 

Učenec 1 5 31,25 8,5 32,69 

Učenec 2 8,5 53,13 12,5 48,08 

Učenec 3 8,25 51,56 24 92,31 

Učenec 4 10 62,50 22,5 86,54 

Učenec 5 7 43,75 22 84,62 

Učenec 6 12,5 78,13 24,5 94,23 

Učenec 7 7 43,75 15 57,69 

Učenec 8 4,75 29,69 7 26,92 

Učenec 9 9,75 60,94 21 80,77 

Učenec 10 3,5 21,88 9,5 36,54 

Učenec 11 4 25,00 17 65,38 

Učenec 12 5 31,25 15,75 60,58 

Učenec 13 6,5 40,63 20 76,92 

Učenec 14 7 43,75 15 57,69 

Učenec 15 9 56,25 11,5 44,23 

Učenec 16 5 31,25 14,5 55,77 

Učenec 17 4 25,00 8,5 32,69 

Učenec 18 2 12,50 9 34,62 

Učenec 19 5 31,25 23 88,46 

Učenec 20 5 31,25 15,5 59,62 

Učenec 21 5 31,25 13,5 51,92 

Učenec 22 5,5 34,38 14 53,85 

Učenec 23 9 56,25 15 57,69 

Učenec 24 1,75 10,94 7 26,92 

Učenec 25 0 0,00 5,5 21,15 

Učenec 26 1 6,25 6,5 25,00 

Učenec 27 1 6,25 2,5 9,62 

Učenec 28 5,5 34,38 23,5 90,38 

Učenec 29 5 31,25 19 73,08 

Učenec 30 6 37,50 14,5 55,77 

Učenec 31 3,75 23,44 13 50,00 

Učenec 32 5 31,25 15,5 59,62 

Učenec 33 3,5 21,88 17,25 66,35 

Učenec 34 4,5 28,13 13,5 51,92 

Učenec 35 3,75 23,44 11,5 44,23 

Učenec 36 3 18,75 8 30,77 

Učenec 37 5 31,25 21,5 82,69 

Učenec 38 7 43,75 25 96,15 
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Učenec 39 9 56,25 22 84,62 

Učenec 40 4,5 28,13 10,5 40,38 

Učenec 41 9 56,25 22,5 86,54 

Učenec 42 5,5 34,38 24,5 94,23 

Učenec 43 3,5 21,88 12 46,15 

Učenec 44 4,75 29,69 8 30,77 

Učenec 45 8,25 51,56 22 84,62 

 


