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Povzetek 

Namen diplomskega dela je razviti kriterije za analizo pisnih preizkusov znanja pri kemiji, s 

katerim bi lahko pisne preizkuse znanja pri kemiji naredili kakovostnejše. Prav tako bi bili 

kriteriji lahko v veliko pomoč učiteljem začetnikom pri sestavljanju pisnih preizkusov znanja. 

Pouk kemije temelji na eksperimentalnem delu, razvoju odnosa do okolja, na opazovanju in 

opisovanju videnih in tudi abstraktnih pojavov. Glede na kompleksno sestavo pouka kemije je 

izrednega pomena, da je pisni preizkus kakovosten ter tudi strokovno neoporečen. Glavna 

značilnost kakovostnega ocenjevanja je, da je to usklajeno z obravnavano učno vsebino in s 

cilji učnega načrta. 

Pisni preizkus znanja nazorno prikaže, kaj učitelj v vlogi njegovega sestavljavca pojmuje kot 

znanje. Je najpogostejša oblika preverjanja in ocenjevanja znanja na vseh treh vertikalah 

vzgojno-izobraževalnega sistema.  

V prvem delu diplomskega dela je predstavljeno teoretično ozadje preverjanja in ocenjevanja 

znanja ter njihovih lastnosti, predstavljeni so različni tipi nalog, pisni preizkus znanja ter merske 

karakteristike. V nadaljevanju sledijo merila za analizo pisnih preizkusov znanja kemije. 

 

Ključne besede: pisni preizkus znanja, kemija, merske karakteristike, merila za analizo pisnih 

preizkusov znanja 
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Abstract 

The purpose of my diploma thesis is to develop the criteria for analytical methods of assessing 

the level of chemistry knowledge in order to improve the quality of the written tests in 

chemistry. Such criteria could also be an invaluable asset to the beginner teachers when they 

make tests. 

Chemistry classes are based on experimental work, developing relationship with the 

environment, observing and describing the visual and abstract phenomena. Due to the complex 

structure of chemistry lessons it is of utmost importance for the tests to be of high quality and 

professionally indisputable. The main characteristic of qualitative assessment is the alignment 

with the learning content and the goals of the curriculum. The content of examination clearly 

shows what is considered to be proper knowledge by the teacher who made the test. It is the 

most common form of evaluating and assessing knowledge on the all three verticals of the 

educational system. 

The theoretical background of evaluating and assessing knowledge, the properties, different 

types of examination tasks, a written test, and measure characteristics are presented in the first 

part of the diploma thesis. 

Key words: a written test, chemistry, measure characteristics, criteria of assessing written tests 
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1 Uvod 

Preverjanje in ocenjevanje znanja sta del učnega procesa in zahtevata raznolikost uporabljenih 

pristopov in tehnik poučevanja (Holcar, 2009). Preverjanje znanja je sestavni del celotnega 

učnega procesa, od uvajanja učne vsebine do ocenjevanja znanja te vsebine (Vogrinc, Kalin, 

Krek, Medveš in Valenčič Zuljan, 2011). Ocenjevanje znanja je dejavnost odločanja na podlagi 

zbranih in analiziranih informacij učencev (Cencič, 2000). Preverjanje in ocenjevanje znanja 

mora biti stalno prisotno v učnem procesu v vzgojno-izobraževalnem sistemu (Holcar, 2009). 

Samo ocenjevanje znanja povzroča veliko nemirnosti pri starših in učencih, saj ocene vplivajo 

na možnosti nadaljnjega izobraževanja in izbiro poklicne poti (Žagar, 2009).  

Preverjanje in ocenjevanje znanja se loči na diagnostično oziroma začetno, formativno oziroma 

sprotno in sumativno oziroma končno. Diagnostično preverjanje in ocenjevanje znanja učitelj 

izvede na začetku poučevanja učne vsebine. Namen diagnostičnega preverjanja in ocenjevanja 

znanja je ugotavljanje predznanja učencev. Sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja poteka 

med učnim procesom. Njegova najpomembnejša naloga je zbiranje in podajanje povratnih 

informacij učencem, učitelj pa preko dobljene povratne informacije lahko prilagodi potek 

pouka. Poudarek je na opisu znanja in ne na prejeti številčni oceni. Sumativno preverjanje in 

ocenjevanje znanja se izvaja na koncu obravnavane učne vsebine in je usmerjeno v ugotavljanje 

pridobljenega znanja. Namen sumativnega preverjanja in ocenjevanja znanja je sporočanje 

dosežkov učencem, učiteljem, staršem, delodajalcem in drugim. Sumativno preverjanje in 

ocenjevanje znanja ločimo na notranje oziroma interno in zunanje oziroma eksterno preverjanje 

in ocenjevanje znanja (Marentič Požarnik, 2016). Notranje preverjanje in ocenjevanja znanja 

se izvaja v razredu, izvajajo ga učitelji. Lahko je pisno ali ustno. Zunanje ali eksterno 

preverjanje in ocenjevanje znanja se uporablja predvsem za primerjavo dosežkov med šolami 

in tudi med državami (Bucik, 2001). 

Pisni preizkus znanja služi notranjemu sumativnemu ali formativnemu preverjanju in/ali 

ocenjevanju znanja (Marentič Požarnik, 2016). S pisnim preizkusom znanja se najpogosteje 

ocenjuje znanje na vseh vertikalah vzgojno-izobraževalnega sistema (Rutar Ilc, 2004). Zato je 

ključnega pomena, da je pisni preizkus kakovosten z vidika kognitivne zahtevnosti, ciljev 

učnega načrta ter strukture nalog, ki ga sestavljajo, in s tem mora izpolnjevati osnovne merske 

karakteristike, kot so veljavnost, zanesljivost, objektivnost, občutljivost in ekonomičnost.  
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V diplomskem delu je predstavljen problem sestave kakovostnega pisnega preizkusa znanja iz 

kemije. Preko pregleda, analize in sinteze smernic za sestavljanje kakovostnih preizkusov 

znanja iz kemije bodo zapisana merila za analizo pisnih preizkusov znanja kemije, ki bodo 

služili tudi za nadaljnje raziskovalno delo. 
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2 Teoretična izhodišča 

2.1 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavlja nepogrešljiv del izobraževalnega procesa, vendar 

včasih pozabljamo, čemu je namenjeno, ali pa ga obsojamo (Marentič Požarnik in Peklaj, 

2002). Velikokrat pride do zamenjave funkcij preverjanja in ocenjevanja znanja, čeprav naj bi 

te bile dobro poznane vsem učiteljem (Perenič, 2001).  

Preverjanje znanja ima vlogo zbiranja informacij o doseganju učnih ciljev oziroma standardov 

znanja iz učnih načrtov. Ni namenjeno ocenjevanju znanja. Učitelj preverja doseganje 

standardov znanja pred obravnavo posamezne učne vsebine, med njo in ob koncu obravnave 

učne vsebine (3. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

v osnovni šoli, 2003). Pri preverjanju znanja sistematično ter natančno zbiramo podatke o 

doseganju učnih ciljev (Marentič Požarnik, 2016). Temelji na obnavljanju pojmov, njihovih 

zvez ter povezav, ki so se jih učenci že naučili (Jurman, 1989). Rezultati preverjanja znanja se 

ne smejo pretvoriti v ocene (Bečaj, 2000).  

Ocenjevanje znanja ima vlogo ugotavljanja in vrednotenja znanja oziroma prikaza, v kolikšni 

meri je učenec dosegel standarde znanja za določeno vsebinsko področje (3. člen Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003). Barica 

Marentič Požarnik (2016, str. 260) trdi: »Vrednotenje ali evalvacija pomeni sistematično 

zbiranje podatkov o kakovosti nekega procesa ali produkta, običajno z namenom, da sprejmemo 

odločitve, ki vodijo k njegovemu izboljšanju.« Ocenjevanje znanje določa metode in oblike 

poučevanja ter kakovost in količino učenja (Sentočnik, 2000).  

Ocenjevanje znanja izvedemo po koncu obravnave učne vsebine in po preverjanju usvojenega 

znanja iz te vsebine (3. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli, 2003). Pri ocenjevanju znanja učnim dosežkom pripišemo številčno 

vrednost – oceno (Marentič Požarnik, 2016). Pri številčnem ocenjevanju se znanje učenca oceni 

na lestvici od 1 do 5. Te ocene so: nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), 

odlično (5) (9. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli, 2003).  
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Ocenjevanje znanja je zbiranje povratnih informacij, tako kot preverjanje znanja, vendar 

ocenjevanje znanja pomeni vrednotenje (Bečaj, 2000). 

Znanje lahko preverimo, ne da bi ga ocenjevali, medtem ko ne moremo ocenjevati znanja brez 

preverjanja znanja (Marentič Požarnik, 2016). 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2003) 

v 4. členu določa naslednje:  

»Pri ocenjevanju znanja učenca mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se zagotavlja 

zlasti: 

− s seznanitvijo staršev in učenca s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

napredovanje učenca, 

− s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu za posamezno 

ocenjevalno obdobje, 

− s predstavitvijo meril ocenjevanja, 

− z določitvijo načina in rokov ocenjevanja, 

− z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine, 

− s sprotnim obveščanjem učenca in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju, 

− tako, da se učencu in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v druge 

izdelke.«  

Učitelji naj bi ocenjevali učenčeve rezultate na osnovi ustnega spraševanja in pisnega 

ocenjevanja, in sicer večkrat v konferenčnem obdobju. Upoštevali naj bi posebnosti predmeta, 

posebnosti obravnavane učne vsebine ter individualne zmožnosti učencev. Poleg pisnega in 

ustnega ocenjevanja naj bi učitelji vrednotili tudi drugačne učenčeve izdelke oziroma rezultate 

njegovega dela (Bergant idr., 1992). 

2.2 Standardi znanja v izobraževanju 

Standardi znanja so v izobraževanju različno pojmovani, saj se izobraževalni sistemi po svetu 

razlikujejo. Kljub temu vsi izobraževalni sistemi temeljijo na standardih znanja (Zupanc, 

2005b). Razumljeni so kot mehanizem, ki zagotovi ocenjevanje znanja kot merjenje (Štefanc, 

2012). Standardi znanja se delijo na vsebinske standarde ter na standarde dosežkov oziroma 
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dejavnosti. Vsebinski standardi so učni cilji, medtem ko so standardi dosežkov dejavnosti. V 

vsebinskih standardih znanja je zapisano, katero znanje je pomembno, da ga učenci usvojijo, 

ter katere veščine in znanja morajo učenci biti sposobni pokazati. Standardi znanja ne omejujejo 

doseganja pričakovanih ciljev učencev. Standardi dosežkov ocenijo doseganje vsebinskih 

standardov oziroma povedo, v kolikšni meri je učenec dosegel vsebinske standarde (Zupanc, 

2005b). V zapisu učnega cilja mora biti razvidno dejanje učenca ter vsebina, ki jo z dejanjem 

kaže (Tyler, 1949, v Zupanc, 2005a).  

V učnem načrtu pri predmetu kemija za osnovno šolo standardi znanja izhajajo iz zapisanih 

ciljev in kompetenc. Za doseganje standardov znanja učenca sta odgovorna učitelj in učenec. 

Naloga učitelja kemije je načrtovanje in izvajanje pouka, naloga učenca pa je odgovornost ter 

sprotno učenje, ki je v skladu z njegovimi učnimi sposobnostmi. Učitelj kemije oblikuje merila 

a preverjanje in ocenjevanje znanja na podlagi standardov znanja (Bačnik idr., 2011).  

2.3 Nameni preverjanja in ocenjevanja znanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja ima več različnih vlog, od katerih omenjamo 

najpomembnejše. Te so (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002): 

− ocena kot nadzor nad naučenim, 

− ocena kot povratna informacija, 

− motivacijska vloga, 

− usmerjevalna in selekcijska vloga, 

− vloga informacije delodajalcu, 

− dokazilo o uspešnosti šole, šolskega sistema, 

− vloga discipliniranja in ustrahovanja, 

− vloga izboljšanja kakovosti učenja in poučevanja.  

Rezultati ocenjevanja znanja so dosežene ocene. Te imajo vlogo nadzora nad naučenim oziroma 

nad tem, kar je predpisano v učnem načrtu, ter nad tem, kar smo učence nameravali naučiti 

(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 

Rezultati ocenjevanja znanja služijo tudi kot povratna informacija učencem in učiteljem. Iz 

povratne informacije učenec in učitelj izvesta, kaj je učenec znal bolje in kaj slabše. Učiteljeva 

naloga je tudi ugotoviti, zakaj je določena znanja slabše usvojil (Marentič Požarnik in Peklaj, 
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2002). Povratna informacija lahko služi tudi kot motivacija, ko učencu podamo informacijo o 

njegovem znanju pred sumativnim ocenjevanjem. Kakovostna povratna informacija je 

usmerjena v napredek učenca pri učenju ter želi učenci podati občutek učinkovitosti. Učenec 

mora povratno informacijo dobiti večkrat med procesom učenja ter jo uporabiti pri nadaljnjem 

učenju (Penca Palčić, 2008).  

Ena izmed pomembnejših vlog preverjanja in ocenjevanja znanja je tudi vloga motivacije 

(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Motivacijo delimo na zunanjo in notranjo. Notranja 

motivacija izvira iz učenca, njegovih vrednot in spodbud, zunanja motivacija pa je pogojena s 

spodbudo šole in staršev z namenom, da bi učenci v šoli dosegli čim boljše rezultate (Jurman, 

1989). Notranja motivacija je dolgotrajna, medtem ko je zunanja motivacija kratkotrajna 

(Marentič Požarnik, 2016). Za motiviranje učencev šola uporablja različne metode, od pohval, 

spodbud, tekmovanj, do kazni. Končni rezultat so ocene. Zaradi uvajanja novih metod za 

motiviranje učencev se izgublja prvotni namen ocen. Prvotni namen ocen je učiteljevo 

obveščanje staršev o napredku njihovih otrok (Jurman, 1989). V današnjem času ima 

preverjanje znanja motivacijsko vlogo za intenzivnejše učenje (Bečaj, 2000).  

Usmerjevalna in selekcijska vloga preko ocen razvršča učence za nadaljnje šolanje. To vlogo 

imajo v slovenskem šolskem sistemu predvsem zaključne ocene v srednji šoli v kombinaciji z 

dosežki na maturi (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Pojavi pa se tudi na koncu osnovne šole, 

ko se upoštevajo zaključne ocene ter uspeh pri nacionalnem preverjanju znanja za vpis v 

nekatere srednje šole (Devetak, 2018). Ocene služijo kot zagotovilo o kvalifikaciji za določeno 

področje (Marentič Požarnik, 2000). V veliko pomoč nam je v osnovni šoli pri razvrščanju v 

diferencirane skupine glede na uspešnost. To vlogo ocene uporablja tudi šolska svetovalna 

služba za svetovanje (Devetak, 2018).  

Ocena kot informacija delodajalcu ima vlogo dokazovanja, da so osebe z zaključenim 

izobraževanjem usposobljene za določeno delovno mesto. To vlogo imajo npr.: zaključni izpit, 

diplomska naloga, magistrsko delo ipd. (Marentič Požarnik in Pekalj, 2002).  

Ocena je kot vloga dokazovanja o uspešnosti šole in šolskega sistema pomembna predvsem za 

prikazovanje uspešnosti šolskega sistema v širši javnosti (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 

Ocene so pomembne tudi za mednarodno primerjavo izobraževalnih sistemov, npr. raziskava 

PISA, TIMSS in PIRLS (Štraus, 2008).  
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Vloga izboljšanja kakovosti učenja in poučevanja je poudarjena predvsem v zadnjem času. 

Načelo vloge izboljševanja kakovosti učenje in poučevanja je, da je ocenjevanje znanja 

podrejeno kakovosti učenja in poučevanja (Marentič Požarnik, 2016). Naloga učiteljev je, da 

učence preko kakovostnega poučevanja motivirajo za sprotno učenje (Marentič Požarnik in 

Peklaj, 2002). Kampanjskemu učenju se lahko izognemo tudi s sprotnim preverjanjem znanja, 

kar izboljša kakovost poučevanja (Centa, 2000). V praksi se dogaja, da je ocenjevanje in 

preverjanje znanja nadrejeno kakovosti pouka. To zgolj spodbuja kampanjsko učenje (Marentič 

Požarnik, 2016).  

Skrivna vloga preverjanja in ocenjevanja znanja, ki naj se ne bi pojavljala, je vloga izkazovanja 

moči oziroma discipliniranja (Marentič Požarnik, 2000). Učitelji naj ne bi uporabljali oziroma 

izkoriščali to vlogo ocenjevanja. Veliko učiteljev meni, da lahko disciplino v razredu 

vzpostavijo samo preko ocen (Sentočnik, 2000). Pri tej vlogi preverjanja in ocenjevanja znanja 

je učitelj naravnan na iskanje neznanja, kar pa pri učencih vzbuja občutek negotovosti. Učenec 

pri tem razvije strah, da učitelju ne sme pokazati svojih šibkih točk, saj bi jih ta lahko kasneje 

izkoristil (Bečaj, 2000).  

2.4 Vrste znanja  

Znanje delimo na deklarativno, proceduralno in strateško znanje (Marentič Požarnik, 2016). 

Vsako znanje ima svojo deklarativno, proceduralno in tudi strateško razsežnost, ko 

privzamemo, da je znanje vsebinsko (Štefanc, 2011). Deklarativno znanje vključuje poznavanje 

podatkov, dejstev, prepričanj, mnenj, razlage, teorije in interpretacije. Proceduralno znanje 

zajema postopke za uporabo znanja pri procesih, ki ga izkazujemo pri praktičnih dejavnostih. 

Pri strateškem znanju podajamo ugotovitve, kdaj, kje in zakaj uporabiti proceduralno in 

deklarativno znanje (Rutar Ilc, 2004).  

Učni načrt predmeta kemije navaja delitev znanj na obvezna (pisana pokončno) in izbirna 

znanja (pisana poševno), pri čemer velja:  

»Obvezna znanja so opredeljena kot znanja, potrebna za splošno izobrazbo ob končanju 

osnovne šole, in so namenjena vsem učencem, zato jih mora učitelj kemije obvezno 

obravnavati.« (Bačnik idr., 2011, str. 7) 
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»Izbirna znanja opredeljujejo dodatna ali poglobljena znanja, ki jih učitelj kemije obravnava po 

svoji presoji glede na zmožnosti in interese učencev.« (Bačnik idr., 2011, str. 7) 

»Procesna znanja (naravoslovni postopki in spretnosti), ki so kot cilji navedena pri posameznih 

temah/vsebinskih sklopih učnega načrta, nakazujejo tudi prednostne učne metode oziroma 

dejavnosti za uresničevanje operativnih ciljev posameznega sklopa.« (Bačnik idr., 2011, str. 7)  

2.5 Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja ločimo glede na čas izvajanja na diagnostično, formativno in 

sumativno preverjanje in ocenjevanje znanja (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002).  

Poznanih je več različnih vrst preverjanja in ocenjevanja znanja. Glede na namen izvajanja 

razlikujemo med diagnostičnim, formativnim in sumativnim preverjanjem (in ocenjevanjem) 

znanja (Žagar, 2009).  

Diagnostično ali začetno preverjanje znanja se izvaja na začetku, pred obravnavanjem učne 

vsebine, ali pa tudi na začetku izvajanja predmeta (Marentič Požarnik, 2016). Namen 

diagnostičnega preverjanja je ugotoviti predznanje učencev. Že usvojeno znanje je pogoj za 

nadaljnje učenje (Žagar, 2009). Služi nam kot izhodišče za načrtovanje učenja in poučevanja. 

Informacije o predznanju so pomembne pri predmetih z vertikalno strukturo ter takrat, ko učitelj 

začne poučevati novo skupino učencev (Marentič Požarnik, 2016). Diagnostično preverjanje 

znanja lahko poteka na več različnih načinov. Lahko je individualno, skupinsko, v obliki 

računalniškega samopreverjanja idr. (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). V zadnjem času je 

diagnostično preverjanje poudarjeno, saj je pomembno, da ugotovimo predznanje učencev, 

pomembno pa je tudi, da ugotovimo strukturo oziroma napačna razumevanja določenih učnih 

vsebin ali pojmov (Marentič Požarnik, 2016).  

Formativno ali sprotno preverjanje poteka občasno, med samim učnim procesom (Marentič 

Požarnik in Peklaj, 2002). Namen tega načina preverjanja je zbiranje in podajanje informacij, 

za kolikor mogoče učinkovit potek pouka in učenja. Učitelju dajejo rezultati sprotnega 

preverjanja vpogled v to, s katero učno vsebino imajo učenci v manjši ali večji meri učne težave. 

V tem lahko učitelj najde vzrok za neuspeh učencev, pomembno pa je, da rezultate sprotnega 

preverjanja upošteva pri nadaljnjem pouku, da prilagodi razlago oziroma ponovi razlago 
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določene snovi (Žagar, 2009). Pomembno je zavedanje, da je sprotno preverjanje znanja vezano 

predvsem na opis in ne na številčno oceno. Učenci morajo biti vseeno seznanjeni z merili 

preverjanja znanja (Marentič Požarnik, 2016).  

Končno ali sumativno preverjanje znanja predstavlja vlogo ugotavljanja rezultatov 

zaključenega obdobja učenja. Torej na koncu obravnavane učne vsebine, na koncu obdobja 

učenja, predvsem na koncu šolanja na osnovni, srednji, visoki šoli … (Marentič Požarnik in 

Peklaj, 2002). Rezultati končnega preverjanja so predstavljeni v obliki ene ocene ali več ocen 

ter vključeni v uradno listino (spričevalo, diplomo, potrdilo). Predstavljajo končno bilanco 

uspeha ter sintezo formativnega preverjanja raznih vrst in/ali končnega izpita. Najpomembnejši 

namen sumativnega preverjanja je sporočanje dosežkov učiteljem, šoli, šolskim oblastem, 

delodajalcem, manj pa sporočanje dosežkov samemu učencu (Marentič Požarnik, 2016).  

Sumativno preverjanje in ocenjevanje znanja ločujemo tudi glede na način izvajanja. Poznamo 

notranje ali interno ocenjevanje, zunanje ali eksterno ocenjevanje ter kombinirano ocenjevanje 

(Marentič Požarnik, 2016).  

Notranje ali interno sumativno preverjanje in ocenjevanje je preverjanje, ki ga učitelj pripravi 

sam ter ga tudi vrednoti. Lahko je ustno ali pisno (Bucik, 2000).  

Zunanje ali eksterno preverjanje in ocenjevanje je preverjanje s preizkusi, ki so jih sestavili 

pedagoški strokovnjaki ter strokovnjaki za sestavo in analizo merskih instrumentov (Bucik, 

2000).  

Kombinirano preverjanje in ocenjevanje pa je sestavljeno eksterno, ocenjevanje pa je interno 

(Marentič Požarnik, 2016).  

Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka na tri načine, in sicer (Jurman, 1989): 

− pisno, 

− ustno, 

− praktično. 

Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja temelji na pisnih preizkusih in šolskih nalogah. Učitelj 

sestavi pisni preizkus znanja ter vrednoti napisane odgovore učencev (Jurman, 1989). 
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Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja učitelj učencu zastavlja vprašanja. Na podlagi 

odgovorov učencev in nadaljnje diskusije med učenci in učiteljem učitelj nato oceni znanje, ki 

ga je učenec usvojil. Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja ima učenec možnost dodatne 

obrazložitve svojega odgovora, kar da učitelju možnost dodatnega vpogleda v učenčevo 

razumevanje učne vsebine (Jurman, 1989). 

Praktično preverjanje in ocenjevanje znanja se uporabi pri učnih predmetih, za katere lahko 

teoretično znanje pretvorijo v praktični izdelek. Ta način preverjanja in ocenjevanja znanja je 

primeren za predmete, kjer se uporabljajo različni materiali in orodje (Jurman, 1989).  

2.6 Taksonomije ciljev 

Taksonomija je osnovno orodje za razvrščanje vzgojnih ciljev (Zorman, 1974).  

»Taksonomija pomaga sistematično razvrstiti pojave v skladu z določenimi načeli. Tako naj bi 

taksonomija učnih ciljev pomagala učiteljem pri sestavljanju, izbiri, kritični analizi nalog za 

preverjanje, usmerjala pa naj bi tudi načrtovanje in izvajanje pouka.« (Marentič Požarnik, in 

Pekalj, 2002, str. 53) 

Najbolj znane taksonomije učnih ciljev so Bloomova, Marzonova (Marentič Požarnik, 2016) 

ter SOLO taksonomija. Najpogosteje je v naravoslovju uporabljena Bloomova taksonomija 

(Rutar Ilc, 2004).  

2.6.1 Bloomova taksonomija 

Bloomova taksonomija ima tri področja ciljev, in sicer spoznavne, čustveno-motivacijske ter 

spretnostne. Ti so razporejeni hierarhično, kar pomeni od nižje proti višjim stopnjam. To 

pomeni, da višja stopnja znanja zajema tudi nižje stopnje znanja. Najpodrobneje so opredeljeni 

spoznavni cilji (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 

Med čustveno-motivacijske učne cilje spadajo stališča, interesi, zavzetost, odgovornost ipd. 

Spretnostne cilje predstavljajo zmožnosti sodelovanja, komunikacije spretnosti, profesionalne 

spretnosti ipd. 
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Spoznavne cilje delimo na šest stopenj, in sicer na znanje, razumevanje, uporabo, analizo, 

sintezo in vrednotenje. Najnižja stopnja je znanje (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Prva 

stopnja spoznavnega cilja – znanje – zajema poznavanje terminologije, dejstev, podatkov (npr. 

letnic, imen, številk, formul …), priklic pravil in postopkov. Bloom je najnižjo taksonomsko 

stopnjo opisal tudi kot »priklic ali prepoznavanje specifičnih elementov predmetnega področja, 

ki ne sledijo nujno eden iz drugega in brez nuje po razumevanju ali sistemiziranju« (Rutar Ilc, 

2004, str. 68). Kot znanje štejemo tudi zapomnitev, torej, če z vprašanjem vprašamo po 

prepoznavanju, lahko dobimo odgovor v obliki razumevanja. Razumevanje pa ne sme biti 

pogoj, da je odgovor na vprašanje pravilen, saj mora biti izpolnjen zgolj pogoj zapomnitve 

(Rutar Ilc, 2004). 

Druga stopnja Bloomove taksonomije spoznavnih ciljev je razumevanje. Za razumevanje je 

značilno, da učenec snov razume oziroma da dojame smisel usvojene učne vsebine. To pomeni, 

da jo ponotranji in sistemizira. Bloomovo priporočilo je, naj bi si tako učitelji kot vsi šolski 

sistemi prizadevali, da bi bilo znanje, ki ga učenci pridobijo z razumevanjem, uporabno. 

Razumevanje lahko delimo na navedene miselne operacije: (1) prevajanje, (2) interpretacijo v 

ožjem smislu ter (3) ekstrapolacijo. Prevajanje je definirano kot pretvorba iz enega sistema v 

drugega, kar pomeni, da se določeno zakonitost, koncept, predstavi na drugačen način oziroma 

s svojimi besedami. Pri interpretaciji učenci ugotavljajo povezave med sestavnimi pojmi ter 

ločujejo pomembne dele sporočil od nepomembnih. Ekstrapolacija pomeni sklepanje o 

posledicah na podlagi naučenega. Poudariti je treba, da je redko možno te tri miselne operacije 

ločevati, saj so med seboj povezane (Rutar Ilc, 2004).  

Tretja kognitivna stopnja spoznavnih ciljev je uporaba. Znanje na tej kognitivni stopnji 

spoznavnih ciljev zajema učenčevo uporabo abstraktnih pojmov v danih ter novih primerih. S 

pomočjo že usvojenega znanja (zakonitosti, pojmov …) učenci razlagajo nove probleme. 

Pomembna razlika med taksonomsko stopnjo uporabe in razumevanja je, da učenci pri uporabi 

na podlagi že znanih zakonitosti rešujejo nov problem, medtem ko ga pri uporabi lahko 

prepoznajo in ugotovijo, pod kateri problem spada. Vsi problemi, ki zajemajo kognitivno 

stopnjo uporabe, so videti realni, smiselni (Rutar Ilc, 2004).  

Četrta kognitivna stopnja je analiza. »Analiza je razstavljanje sporočila v sestavne elemente ali 

dele na tak način, da so jasni odnosi med njimi in njihova organiziranost oziroma relativna 
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hierarhija.« (Bloom, 1981, str. 249, v Rutar Ilc, str. 71) Pomembno je tudi ločevanje med 

domnevami in dejstvi, ki jih avtor navaja (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002).  

Peta kognitivna stopnja je sinteza. Pri sintezi se povezujejo sestavni deli v celoto, ki je nova. 

Povezovanje sestavnih delov vključuje tudi urejanje, kombiniranje, in sicer na nek nov način. 

Poudarek je na interpretaciji problema, ki ni znan, in samostojnosti načrtovanja uporabe že 

poznanih postopkov, interpretacij. Vloga učitelja se spremeni, saj ima pri tej taksonomski 

stopnji bolj vlogo animatorja kot prenašalca znanja (Rutar Ilc, 2004). 

Šesta, najvišja kognitivna stopnja je vrednotenje. Vrednotenje podaja presojo oziroma oceno 

rešitev, idej, pojasnitev … Ker je to najvišja kognitivna stopnja, to pomeni, da združuje vse 

prejšnje stopnje ter je tudi nadgradnja vseh stopenj. Za vrednotenje najvišje kognitivne stopnje 

zato Z. Rutar Ilc (2004) podaja notranja in zunanja merila za sistematično vrednotenje. Notranja 

merila so (Rutar Ilc, 2004): 

− presoja primernosti, relevantnosti in izčrpnosti podatkov, 

− presoja primernosti in zanesljivosti opazovanj, postopkov in instrumentarija oziroma 

opreme, 

− presoja dela, dokumenta … glede na konsistentnost navedenih argumentov, odnose med 

predpostavkami, evidencami in sklepi (npr. razlikovanje veljavnih in neveljavnih sklepov, 

posplošitev, argumentov, sodb in implikacij, prepoznava nejasnosti, rezov, protislovij …), 

− prepoznava vrednot in gledišč, uporabljenih v določeni presoji dela, in prepoznava 

predsodkov in emocionalnih dejavnikov. 

Zunanja merila so (Rutar Ilc, 2004): 

− primerjava z drugim relevantnim delom in 

− presoja po danih merilih ali standardih (npr. estetskih, spoznavnih, izraznih, ekonomskih, 

okoljskih, etičnih, pragmatičnih …).  
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2.6.2 Posodobljena Bloomova taksonomija 

V sliki 1 je predstavljena primerjava posodobljene Bloomove taksonomije s standardno verzijo. 

 

Slika 1: Primerjava posodobljene Bloomove taksonomije s standardno taksonomijo 

Vir: Pohl, 2000, po Brodnik 2015, str. 183. 

Posodobljena Bloomova taksonomija se od začetne razlikuje po tem, da je sedaj na kognitivni 

ravni predstavljeno dejanje v obliki glagola. Razlika je še, da sta zadnji dve stopnji zamenjani 

(Brodnik, 2015).  

Andersenova taksonomija obsega več znanj, in sicer (Brodnik, 2015): 

− faktografsko znanje, 

− konceptualno znanje, 

− procesno znanje in 

− metakognitivno znanje. 

Za vsako znanje je značilno, da je opredeljeno preko kognitivnih procesov pomnjenja, 

razumevanja, uporabe, analize, vrednotenja in ustvarjanja (Brodnik, 2015).  
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2.6.3 Marzanova taksonomija 

Marzanova taksonomija deli znanje na vsebinsko znanje ter na miselne procese, veščine in 

spretnosti. Skupno oba vidika poimenujemo kot vseživljenjska znanja. Marzano s sodelavci 

zagovarja zlitje vsebinskega znanja z miselnimi procesi, veščinami in spretnostmi. Poudarijo 

tudi druge vidike znanja, in sicer (Marzano, Pickering in McTighe, 1993, v Rutar Ilc, 2004): 

− kompleksno razmišljanje, 

− delo z viri, 

− predstavitev idej ter 

− sodelovanje. 

V sklop kompleksnega razmišljanja se uvršča primerjanje, razvrščanje, sklepanje z indukcijo 

in dedukcijo, utemeljevanje, abstrahiranje, analiziranje perspektiv, odločanje, preiskovanje, 

reševanje problemov, eksperimentalno raziskovanje, analiza napak in invencija. Pod delo z viri 

uvrščamo zbiranje, izbiranje, analizo, interpretiranje, sintezo, presojo uporabnosti in zbiranje 

podatkov. Predstavitev idej obsega jasnost izražanja, učinkovitost komuniciranja z različnim 

občinstvom na več možnih načinov, ustvarjanje kakovostnih izdelkov ipd. Pod sodelovanje pa 

uvrščamo prizadevanje sodelujočih za skupne cilje, uporabo medosebnih veščin, prevzemanje 

več različnih vlog v skupini ipd. (Marzano, Pickering in McTighe, 1993, v Rutar Ilc, 2004).  

2.6.4 SOLO taksonomija 

SOLO taksonomija znanja se uporablja pri ocenjevanju kakovosti odgovorov učencev na odprta 

vprašanja. Stopnje SOLO taksonomije so (Marentič Požarnik, 2016): 

− predstrukturna oziroma pripravljalna stopnja, 

− enostrukturna, 

− večstrukturna, 

− odnosna in 

− abstraktna stopnja.  

Za pripravljalno stopnjo je značilno, da ni znanja. Enostrukturna stopnja pomeni, da učenec 

razume en vidik znanja, pri večstrukturni razume in uporabi več vidikov znanja. Pri odnosni 

stopnji pa učenec povezuje različne vidike, ki so pomembni za trenutno situacijo. Pri abstraktni 



15 

stopnji učenec povezuje in razume več vidikov znanja, ki jih zna prenesti v novo situacijo. Za 

abstraktno stopnjo znanja je značilno, da učenec usvoji znanje oziroma zakonitost na abstraktni 

ravni (Marentič Požarnik, 2016).  

2.7 Merske karakteristike  

Ocenjevanje znanja je posredno merjenje znanja, saj znanje ni neposredno merljivo. Z 

ocenjevanjem pripisujemo znanju določeno oceno. Ker znanje merimo, ima to merjenje tudi 

določene merske karakteristike (Marentič Požarnik, 2016).  

Poznamo več različnih merskih karakteristik, in sicer so to (Devetak, 2018): 

− veljavnost, 

− zanesljivost, 

− objektivnost, 

− občutljivost, 

− ekonomičnost in 

− umerjenost/standardiziranost. 

2.7.1 Veljavnost 

Najpomembnejša merska karakteristika je veljavnost. Znanih je več različnih veljavnosti. Te so 

(Sagadin, 1993):  

− vsebinska,  

− ekspertna,  

− prognostična in  

− posledična.  

Predvsem pomembna je vsebinska veljavnost, ki učiteljem pove, ali je ocena zajela vse, kar so 

želeli meriti. Učitelji jo preverjajo preko primerjanja vprašanja z učnimi cilji ter učnimi 

vsebinami, ki so zapisane v učnem načrtu (Sagadin, 1993). Ko jo presojajo strokovnjaki, jo 

poimenujemo ekspertna veljavnost. Prognostična veljavnost napoveduje izide učenca v 

nadaljnjem šolanju ali poklicu. Izražena je v obliki korelacijskih koeficientov, ki povedo mero 

povezanosti med ocenami in kriterijem. Prognostična veljavnost je tem večja, če lahko na 
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podlagi ocen bolje napovemo rezultate v nadaljnjih preizkušnjah, v izobraževanju. Visoko 

prognostično veljavnosti imajo v slovenskem šolskem sistemu eksterni preizkusi znanja 

(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Posledična veljavnost govori o posledicah in učinkih 

različnih vrst preverjanja in ocenjevanja na pouk in učenje. Je tem večja, čim večji je ta učinek 

oziroma so posledice pozitivne. To pomeni, da se učenci ne učijo zgolj za ocene, ampak za 

življenje (Marentič Požarnik, 2016). 

2.7.2 Zanesljivost 

Zanesljivosti lahko z drugimi besedami pravimo tudi natančnost ali stabilnost. Zanesljivost 

ocenjevanja govori o tem, da bi pri ponovnem pisnem preizkusu znanja učenci dobili enake 

ocene oziroma bi pridobili enake rezultate (Cencič, 2000). Pomembno je zavedanje, da ima 

vsako merjenje napako, a ta naj bi bila kar se le da majhna. Najbolj preprosto učitelji preverijo 

zanesljivost z večkratnim primerjanjem dobljenih rezultatov. Zanesljivost je tem večja, čim bolj 

so vprašanja zastavljena jasno, razumljivo, brez možnih drugačnih razlag. Pomembno je tudi, 

da imajo učitelji že vnaprej čim bolj natančno določena merila za pripisovanje številčne ocene 

(po Sagadin, Marentič Požarnik, 2016). Učenci pogosto to mersko karakteristiko označujejo s 

»poštenostjo ocenjevanja« (Devetak, 2018). Če učitelj ugotovi visoko stopnjo zanesljivosti, to 

še ne pomeni, da je bilo njegovo ocenjevanje tudi veljavno, medtem ko nizka stopnja 

zanesljivosti učitelja opozori tudi na nizko stopnjo veljavnosti ocenjevanja (Cencič, 2000).  

2.7.3 Objektivnost 

Objektivnost je merska karakteristika, ki ocenjevalcu pove, ali je ocena odvisna le od količine 

in kakovosti znanja, ne pa od lastnosti ocenjevalca (Žagar, 2009). Objektivnost ocenjevanja je 

predvsem vezana na objektivnost izvedbe in vrednotenja odgovorov. Ocenjevanje je objektivno 

izvedeno, ko na rezultate ocenjevanje ne vpliva dejavnik učitelja. Predvsem je za objektivnost 

izvedbe pomembno enopomensko navodilo učencem (Sagadin, 1993). Vrednotenje učenčevih 

odgovorov mora biti za vse enako, kar pomeni, da modelni odgovor oziroma pravilni odgovor 

in točkovanje naloge učitelj že vnaprej določi (Devetak, 2018). Objektivnost ocenjevanja 

znanja učitelji preverjajo s skladnostjo med ocenami različnih, med seboj neodvisnih 

ocenjevalcev. Ko je korelacija med njihovimi ocenami višja od 0,95, to pomeni, da so ocene 

ocenjevalcev znanja objektivne.  
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Žagar (2009) trdi, da ocene v šoli večinoma niso objektivne. Pri ocenjevanju znanja lahko pride 

do več napak ocenjevalca, kot npr. že omenjena objektivnost izvedbe in vrednotenja odgovorov. 

Najpogostejše subjektivne napake pri ocenjevanju so (Marentič Požarnik, 2016):  

− halo učinek, 

− logična napaka, 

− učinek prvega vtisa, 

− učinek kontrasta, 

− vpliv stereotipov in predsodkov, 

− napaka sredine in skrajnih vrednosti, 

− prilagajanje vzorcu, 

− napaka strogosti.  

Na subjektivno napako ocenjevalca, poimenovano halo učinek, vpliva splošno mnenje učitelja 

o učencu. Učitelj si je mnenje o učencu lahko oblikoval ob prvem srečanju ali kakšni drugi 

izkušnji. Lahko pa na učiteljevo ocenjevanje vplivajo tudi že dosežene ocene učenca pri 

predmetu, ki ga ta učitelj ocenjuje, ali tudi ocene pri ostalih predmetih. Halo učinek se pogosto 

pojavi pri ocenjevanju, ko je učenec z učiteljem v konfliktu, ali ko je učitelju učenec simpatičen 

(Žagar, 2009).  

Subjektivna napaka, poimenovana tudi kot logična napaka, se pojavi, ko učitelj med 

ocenjevanjem povezuje dve stvari, ki se mu zdita logični, v realnosti pa nista nujno povezani. 

Logična napaka lahko deluje učencu v korist ali v škodo (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 

Če, na primer, učitelj vidi, da ima učenec slabo oceno pri fiziki, ga bo pri kemiji ocenil nižje, 

kot si je učenec zaslužil (Marentič Požarnik, 2016).  

Učinek prvega vtisa se pojavi, ko učitelj ocenjuje učenca tako, kot ga je ocenjeval prvič 

(Marentič Požarnik, 2016). Ko učitelj o učencu dobi pozitiven prvi vtis, mora prejeti veliko 

negativnih informacij o tem učencu, da svoje mnenje spremeni. Podobno se dogaja tudi pri 

ocenjevanju znanja. Če učenec na začetku prejme dobre ocene, lahko učitelj v kasnejšem času 

da temu učencu boljše ocene, kot si jih je zaslužil, in sicer ravno zaradi začetnega dobrega vtisa 

o znanju. Seveda pride tudi do primerov, ko učinek prvega vtisa ne deluje pozitivno, ampak 

negativno. To pomeni, da si učitelj na začetku ustvari negativno mnenje o učencu in mora 

posledično prejeti veliko pozitivnih informacij o tem učencu, da svoje mnenje spremeni. Enako 

velja za ocene (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 
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Učinek kontrasta se pojavi, ko učitelj zaporedoma ocenjuje dva odgovora ali izdelka različne 

kakovosti. Ker je razlika med odgovoroma in izdelkoma velika, lahko en učenec dobi veliko 

višjo oceno, kot si jo je zaslužil, ali pa učenec dobi slabšo oceno, kot si jo je zaslužil (Marentič 

Požarnik in Peklaj, 2002).  

Vpliv stereotipov in predsodkov ni vedno pod nadzorom učitelja. Pojavi se, ko na ocenjevanje 

vplivajo spol, socialni izvor, zunanjost, nacionalna pripadnost učenca (Marentič Požarnik, 

2016). Subjektivne napake, vezane na spol, izvirajo predvsem iz prepričanja učitelja, da so 

dekleta/fantje bolj ali manj sposobni za nek predmet (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002).  

Napaka sredine in skrajnih vrednosti se pojavi, ko učitelj pri ocenjevanju ne uporabi celotne 

številske ocenjevalne lestvice. Pri napaki sredine se ocene učencev gibljejo predvsem okoli 

sredine ocenjevalne lestvice, medtem ko pri napaki skrajne vrednosti učitelj učencem daje ali 

zelo visoke ali zelo nizke ocene. Pri napaki skrajne vrednosti učitelj loči samo dve stopnji 

znanja, in sicer ustrezno ali neustrezno znanje (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002).  

Subjektivna napaka prilagoditve vzorca je izrazita, ko učitelj nima vnaprej postavljenega 

enakega merila za učno uspešen in učno manj uspešen razred. Pri učno bolj uspešnem razredu 

ima zato lahko nevede višja merila kot v učno manj uspešnem razredu (Žagar, 2009). 

Napaka strogosti izvira iz merila ocenjevalca. Nekateri imajo zelo visoka merila, drugi zelo 

nizka. Tisti, ki imajo zelo visoka merila, le redko ocenijo znanje učenca z najvišjo oceno, 

medtem ko ocenjevalec, ki ima nizka merila, redko da negativno oceno (Marentič Požarnik in 

Peklaj, 2002). 

2.7.4 Občutljivost 

Občutljivost ocenjevanja se kaže v razlikovanju ocen glede na znanje učenca. Nekaterim 

učiteljem petstopenjska ocenjevalna lestvica ni dovolj široka, zato jo razširijo z dajanjem 

vmesnih ocen, medtem ko nekateri ne izkoriščajo niti petstopenjske ocenjevalne lestvice. Žagar 

(2009) trdi, da je petstopenjska lestvica dovolj široka. Občutljivost ocenjevanja pisnega 

preizkusa je odvisna od tipa nalog v preizkusu znanja. Pomembno je, da vanj učitelji uvrstijo 

največ nalog srednje težavnosti. Te naloge reši med 40 in 60 % učencev. Učitelji naj bi se 

izogibali nalogam z nizko stopnjo diskriminativnosti, kar pomeni, da nalogo reši več slabih kot 



19 

dobrih učencev. Ali je učenec »dober« ali »slab«, nam pove število doseženih točk na danem 

preizkusu (Marentič Požarnik, 2016).  

2.7.5 Ekonomičnost 

Ekonomičnost ocenjevanja znanja zajema premišljeno uporabo časa učiteljev in učencev med 

učnim procesom. Ustno ocenjevanje znanja je manj ekonomično kot pisno ocenjevanje znanja. 

Ustno ocenjevanje znanja vzame veliko časa učiteljem, saj morajo vnaprej pripraviti vprašanja 

za vsakega učenca posebej in veliko časa porabijo za ocenjevanje, saj to poteka individualno 

(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Ekonomičnost ocenjevanja znanja je v pisnih preizkusih 

znanja odvisna od tipov nalog. Ekonomične naloge so naloge alternativnega tipa, naloge 

izbirnega tipa ter naloge povezovanja in urejanja (Marentič Požarnik, 2016). 

2.7.6 Standardiziranost 

Standardiziranost oziroma umerjenost ocenjevanja znanja definira razliko med pisnim 

preizkusom znanja in testom znanja (Devetak, 2018). Učitelj ne standardizira svojega internega 

instrumenta za vrednotenje znanja. Zato se v šolah interno pisno ocenjevanje imenuje pisni 

preizkus znanja in ne test znanja. Test znanja je standardiziran, kar pomeni, da je bil 

standardiziran po predvidenem postopku, potrebnem za standardizacijo. Opravljen mora biti na 

reprezentativnem standardizacijskem postopku (Zorman, 1974). Postopek standardizacije je 

naslednji: (1) opredelitev predmeta merjenja, ki so standardi (določeni v učnem načrtu), (2) 

sestavljanje serije poskusnih nalog objektivnega tipa, (3) preizkušanje in selekcioniranje 

poskusne serije nalog (neprimerne izločijo) in (4) konstruiranje testa v končni obliki. Pri 

preizkušanju in selekcioniranju nalog te naloge rešujejo učenci, določijo se tudi merske 

karakteristike testa (Devetak, 2018).  

2.8 Kriterij znanja 

Kriterij je orodje za vrednotenje, primerjanje ali presojanje rezultatov (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2008). Dosežene rezultate oziroma točke učencev na pisnem preizkusu znanja 

pretvorimo v šolske ocene na podlagi dveh različnih meril, in sicer na podlagi relativnega ali 

absolutnega kriterija. Lahko pa učitelj kombinira oba načina merjenja znanja (Žagar, 2009).  
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Relativni kriterij temelji na primerjanju učencev. Ocene vsakega učenca so določene glede na 

njegov položaj v skupini, ki je reševala pisni preizkus znanja (Žagar, 2009). Uporaba 

relativnega kriterija je smiselna, ko je lahko uporabljeno na dovolj veliki populaciji (Marentič 

Požarnik in Peklaj, 2002). Ta način se uporablja pri maturi ali nacionalnem preizkusu znanja, 

kjer je vzorec večji. Prednost uporabe variabilnega merila pa je, da pripisovanje ocen ni odvisno 

od težavnosti preizkusa znanja (Devetak, 2018). 

Za stalen kriterij je značilno, da primerjamo dosežke učencev glede na postavljene učne cilje 

(Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Na osnovi učnih ciljev učitelj določi meje v odstotkih za 

posamezno oceno. Prednost določanja ocen učencev s stalnim kriterijem je, da lahko vsak 

učenec dobi določeno oceno, če je dosegel ustrezno število odstotkov zanjo. Slaba lastnost 

stalnega kriterija je, da so ocene odvisne od učiteljevega subjektivnega določanja mej za ocene, 

prav tako pa so dosežene ocene učencev odvisne od težavnosti pisnega preizkusa znanja (Žagar, 

2009).  

2.9 Tipi nalog v pisnih preizkusih znanja 

Naloge v pisnih preizkusih znanja delimo v dve skupini, in sicer na naloge, pri katerih učenec 

oblikuje odgovor sam, in na naloge, pri katerih učenec odgovore izbira. V skupino nalog, pri 

katerih učenec oblikuje odgovor sam, spadajo: 

− naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov, 

− strukturirane naloge, 

− strukturirani in nestrukturirani eseji, 

− praktične naloge, izvedbe dejavnosti, seminarske in raziskovalne naloge.  
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V skupino nalog, pri katerih učenec odgovore izbira, spadajo (Žagar, 2009): 

− naloge alternativnega tipa, 

− naloge izbirnega tipa, 

− naloge povezovanja in urejanja. 

Pri sestavljanju vseh tipov nalog se morajo učitelji držati splošnih načel sestavljanja nalog. Ta 

so (Žagar, 2009): 

− jezikovna ustreznost napisanih nalog, 

− pri sestavljanju nalog učitelj ne sme uporabljati enakih nalog, kot so zastavljene v učbeniku, 

saj s tem preverja zgolj spominsko znanje učencev, 

− vprašanja ne smejo napeljevati na pravilen ali napačen odgovor, 

− vprašanja oziroma naloge ne smejo posegati v intimnost učencev, 

− za vsak tip naloge mora biti dano jasno navodilo, iz katerega lahko učenec razbere, kaj točno 

naloga zahteva od njega (npr. če naloga zahteva več odgovorov, mora biti to napisano).  

2.9.1 Tipi nalog, kjer učenec sam oblikuje odgovor 

Naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov so enake, razlikujejo se zgolj po obliki. Če učitelj 

postavi nedokončan stavek, ki ga mora učenec dokončati, je to naloga dopolnjevanja. Ko učitelj 

postavi vprašanje v obliki dokončanega stavka s končnim ločilom vprašajem, je to naloga 

kratkega odgovora. Na naloge kratkih odgovorov učenci odgovarjajo z eno besedo ali s kratkim 

stavkom (Zorman, 1974). S temi nalogami učitelji najpogosteje preverjajo poznavanje dejstev, 

pojmov, pravil, zakonitosti, redkeje pa lahko učitelji s tako nalogo preverjajo višje kognitivne 

stopnje znanja. Naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov učitelji enostavno sestavijo in 

vrednotijo (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Pomanjkljivosti nalog dopolnjevanja in kratkih 

odgovorov so predvsem v tem, da te naloge preverjajo zgolj reprodukcijo, kar pomeni, da so 

rešitve nalog v celoti odvisne od učenčevega spomina. Učitelji morajo pri sestavljanju nalog 

dopolnjevanja in kratkih odgovorov upoštevati naslednje usmeritve (Žagar, 2009): 

− učitelj mora vprašanja zastaviti tako, da bodo lahko učenci nanje odgovorili s kratkimi 

odgovori (za lažje vrednotenje odgovorov), 

− učitelji naj raje uporabi naloge kratkih odgovorov kot naloge dopolnjevanja, saj tudi v 

vsakdanjem življenju učitelj z učenci komunicira večkrat v obliki vprašanj kot v obliki 

nedokončanih stavkov, 
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− če učitelj uporabi naloge dopolnjevanja, naj zaradi večje jasnosti naloge izpušča odgovore 

na koncu, 

− pri nalogah, ko učitelj zahteva več kot en odgovor, je treba to označiti s številom črt.  

Pri strukturiranih nalogah učitelj težavnost vprašanj stopnjuje. Na začetku strukturirane naloge 

je podana neka informacija, lahko v obliki besedil, tabele, grafičnega prikaza ipd. Sledijo 

vprašanja oziroma naloge, ki se nanašajo na podano informacijo. Učitelj pri nalogah oziroma 

vprašanjih stopnjuje težavnost, na začetku so vprašanja oziroma naloge neposredno povezana 

z informacijo, kasneje pa so vprašanja bolj posredna in zahtevajo višjo taksonomsko raven 

znanja (Žagar, 2009). Če ima naloga več različnih tipov vprašanj (npr. nalogo izbirnega tipa, 

nalogo kratkih odgovorov), naj si tipi nalog sledijo glede na podano uvodno informacijo (RIC, 

po Žagar, 2002). 

Esejistične naloge imajo več oblik. Pečjak (1993) navaja tri vrste esejev, in sicer: 

− primerjalni eseji, 

− definicijski eseji in 

− eseji mnenja. 

Za primerjalne eseje je značilno, da učenci v njih zapišejo analizo razlik in podobnosti med 

pojmi, teorijami ipd. Definicijski eseji zahtevajo od učencev opredelitev pojmov in poznavanje 

odnosov med njimi. Pri esejih mnenja učenci izražajo svoje lastno mnenje o dogodkih, pojavih 

ipd. (Žagar, 2009).  

Po obliki eseje delimo na strukturirane in nestrukturirane. Za strukturirane eseje je značilno, da 

učitelj v navodilu naloge poda usmeritev učencu pri razmišljanju in pisanju odgovora, medtem 

ko pri nestrukturiranem učitelj učencu pusti svobodo pri odgovarjanju na esejsko vprašanje 

oziroma nalogo (Žagar, 2009). Esejistične naloge preverjajo višje taksonomske cilje, saj 

preverjajo povezovanje in organiziranost znanja učenca. Vrednotenje esejističnih nalog je 

zahtevno. Na vrednotenje lahko vpliva subjektivnost ocenjevanja, kar je slabost esejističnih 

nalog. Spadajo med manj zanesljive in objektivne tipe nalog (Marentič Požarnik in Peklaj, 

2002). Za izboljšanje objektivnosti si učitelj vnaprej sestavi modelni odgovor. Učitelj v 

modelnem odgovoru zapiše, kaj vse naj bi učenec zapisal kot odgovor na esejsko vprašanje. 

Odgovor razcepi na več delov, tem pripiše določeno vrednost, v primeru pisnega preizkusa 
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znanja so to točke. Tako lahko učitelj interpretira, zakaj je učenec dosegel pri esejistični nalogi 

določeno število točk (Žagar, 2009).  

Praktične naloge, izvedbe dejavnosti, seminarske in raziskovalne naloge preverjajo najvišje 

učne cilje, kot so npr. zbiranje in obdelava podatkov, interpretacija rezultatov, povzemanje in 

sklepanje. Učence je treba vnaprej seznaniti z učnimi cilji, ki jih vrednotimo pri tem tipu nalog 

(Žagar, 2009).  

2.9.2 Tipi nalog, kjer učenci izbirajo odgovor 

Naloge alternativnega tipa so časovno ekonomične, omogočajo objektivno vrednotenje 

odgovorov ter so enostavne za sestavljanje (Zorman, 1974). Pri nalogah alternativnega tipa je 

podana trditev, učenec pa ugotovi, ali je ta pravilna ali ne (Žagar, 2009). Naloge alternativnega 

tipa preverjajo nižje taksonomske cilje. Slaba stran nalog alternativnega tipa je, da omogočajo 

največjo verjetnost ugibanja (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). Izboljšamo jih lahko tako, da 

je sama trditev enostavna, ne napeljuje na odgovor, preverja zgolj eno zakonitost ter da je 

približno enako število pravilnih in napačnih trditev (Žagar, 2009).  

Naloge izbirnega tipa so najpogosteje uporabljene v pisnem preizkusu znanja (Zorman, 1974). 

Poznamo več različnih nalog izbirnega tipa. Te so (Žagar, 2009): 

− naloge z enim pravilnim odgovorom, 

− naloge z več pravilnimi odgovori in 

− naloge z najboljšim odgovorom. 

Naloge z enim pravilnim odgovorom imajo podanih več možnih odgovorov, a le eden je 

pravilen (Žagar, 2009). Zorman (1974) loči posebej naloge z enim pravilnim odgovorom in z 

negativnim odgovorom. Pri obeh nalogah iščemo pravilni odgovor glede na vprašanje, razlika 

je zgolj v načinu postavljanja vprašanja. Pri vprašanju z negativnim odgovorom dodamo v 

vprašalnico še nikalnico, ki jo moramo posebej poudariti s krepkim tiskom, lahko pa tudi s 

podčrtanim tiskom (Devetak, 2018). Pri nalogah z več pravilnimi odgovori so pravilni in 

napačni odgovori premešani. Ker je pravilnih odgovorov več, se s tem tudi zmanjšuje možnost 

ugibanja. Učenci lahko razlikujejo med nalogo z enim pravilnim odgovorom in nalogo z več 

pravilnimi odgovori. Pri nalogah z enim pravilnim odgovorom je pred vsemi možnimi odgovori 

zapisana velika tiskana črka, medtem ko so pri nalogah z več pravilnimi odgovori zapisane 
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male tiskane črke (Devetak, 2018). Bukovec in Glažar (2002) podajata naloge z več pravilnimi 

odgovori tako, da učenci izberejo kombinacijo pravilnih odgovorov. Lahko pa zapišejo 

kombinacijo pravilnih odgovorov na črto pod vsemi možnimi odgovori. S tem ko morajo učenci 

sami zapisati kombinacijo pravilnih odgovorov, je ugibanje pravilnih odgovorov zmanjšano 

(Devetak, 2018). Pri nalogah z najboljšim odgovorom pa morajo učenci prepoznati najbolj 

pravilen odgovor. Vsi podani odgovori so pravilni, zato tak tip naloge preverja najvišje 

taksonomske cilje, vrednotenje oziroma evalvacijo (Žagar, 2009). Pri vseh nalogah izbirnega 

tipa se morajo učitelji držati določenih navodil, in sicer (Zorman, 1974): 

− dovolj veliko število primernih izbir (najbolje je, da učitelj poda štiri do pet odgovorov), 

− napačni odgovori učencev ne smejo namerno zavajati, 

− samo vprašanje in odgovori naj bodo čim krajši, 

− vsi možni odgovori morajo biti smiselni, 

− vsi možni odgovori naj bodo enako dolgi in 

− možne odgovore mora učitelj razvrstiti v nek vrstni red.  

Vrednotenje nalog izbirnega tipa je enostavno ter učitelju omogoča natančnejši in objektivnejši 

vpogled v znanje učencev. Učitelj lahko prepozna tipična napačna razumevanja. Slabosti nalog 

izbirnega tipa so, da omogočajo ugibanje, da niso primerne za preverjanje problemskih nalog 

pri naravoslovnih predmetih in da ne moremo preko takih nalog ugotavljati kritičnega mišljenja 

učencev (Zorman, 1974).  

Naloge povezovanja in urejanja so posebna različica nalog izbirnega tipa. Učenec mora poiskati 

povezavo med pripadajočim pojmom/trditvijo/primerom/definicijo/funkcijo v prvem in 

drugem stolpcu. Pri nalogah povezovanja in urejanja mora biti več informacij v desnem, 

izbirnem stolpcu kot v levem stolpcu. S tem zmanjšamo možnost ugibanja (Žagar, 2009). 

Število postavk naj ne bo manj kot pet, vendar ne več kot deset, največ petnajst (Zorman, 1974). 

Priporočljivo je, da učitelj informacije razporedi logično (npr. po abecedi, časovnem zaporedju 

ipd.) (Žagar, 2009). Naloge povezovanja in urejanja so časovno ekonomične, saj preverjajo 

večjo količino učne vsebine v kratkem času. Te so z vidika sestavljanja in vrednotenja za 

učitelja enostavne. Pomembno navodilo, ki ga mora učitelj podati, je, da učenec pri nalogah 

povezovanja zapiše pripadajočo črko iz desnega, izbirnega stolpca pred pravilno informacijo v 

levem stolpcu (Zorman, 1974). 
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2.10 Pisni preizkus znanja 

Pisni preizkus znanje je interno pisno ocenjevanje znanja (Marentič Požarnik, 2016). Je 

najpogostejši in najpomembnejši način ocenjevanja znanja (Rutar Ilc, 2004). Prednost pisnega 

preizkusa znanja za učence je, da si lahko sami določijo hitrost (tempo) in zaporedje reševanja 

nalog (Devetak, 2018). Iz rezultatov ankete (Pivk, 2000) je razvidno, da imajo učenci raje pisno 

preverjanje znanja, saj ga smatrajo za objektivnejšega (Pivk, 2000). Prednost pisnega preizkusa 

znanja za učitelja je, da so vsi učenčevi odgovori dokumentirani (Devetak, 2018). Glavne 

značilnosti pisnega preizkusa znanja so ekonomičnost, objektivnost in veljavnost (Marentič 

Požarnik, 2016). 

Preizkus znanja se deli na revizijskega, invertarnega, prognostičnega in diagnostičnega. Za 

revizijski preizkus znanja je značilno, da je to preizkus pregleda učne vsebine, in sicer na koncu 

šolskega leta. Invertarni preizkus znanja zajema manjši obseg preverjane učne vsebine, ampak 

je ta pregled bolj podroben. Učitelji na podlagi rezultatov prognostičnega preizkusa znanja 

napovedo uspeh učenca pri njegovi prihodnji dejavnosti. Učitelji pri diagnostičnem preizkusu 

znanja diagnosticirajo napredek, odlike, težave in tudi pomanjkljivosti pri obvladovanju učne 

vsebine (Devetak, 2018).  

2.11 Faze sestavljanja pisnega preizkusa znanja 

Marentič Požarnik in Peklaj (2002) faze sestavljanja pisnega preizkusa znanja delita na 

naslednje faze: 

(1) učitelj razmisli o namenu pisnega preizkusa znanja (diagnostični, formativni ali 

sumativni pisni preizkus znanja), katere učne vsebine in cilje želi preveriti v pisnem 

preizkusu znanja, kako bo rezultate točkoval oziroma ocenil; 

(2) učitelj določi delež učnih ciljev in vsebin, ki jih želi preveriti na pisnem preizkusu znanja 

(s pomočjo specifikacijske tabele), določi tudi, s katerimi tipi nalog bo preverjal znanje 

na pisnem preizkusu znanja; 

(3) učitelj pred samim začetkom pisanja pisnega preizkusa določi čas njegovega reševanja; 

(4) učitelj nato izbere način točkovanja in izdela točkovnik; 

(5) učitelj izvede pisni preizkus znanja oziroma ga da učencem v reševanje; 

(6) učitelj točkuje rezultate in jih analizira po težavnosti in diskriminativnosti (posamezne 

naloge) in 
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(7) učitelj spremeni točke v ocene. 

Barica Marentič Požarnik (2016) faze sestavljanja pisnega preizkusa znanja deli na naslednje 

faze: 

(1) priprava – učitelj opredeli namen, vsebine in cilje pisnega preizkusa znanja (načrtovanje 

preverjanja, pomoč s specifikacijsko tabelo); 

(2) učitelj sestavi vprašanja, naloge in določi merila za ocenjevanje pisnega preizkusa 

znanja; 

(3) učitelj da učencem pisni preizkus znanja v reševanje;  

(4) učitelj popravi, točkuje in analizira rezultate po učencih in nalogah; 

(5) učitelj spremeni dosežke učencev, ki so v točkah, v ocene (na podlagi variabilnega ali 

konstantnega merila); 

(6) učitelj sporoči rezultate učencem, načrtuje izboljšanje samega pisnega preizkusa znanja, 

učenja učencev ter pouka. 

Učitelji glede na svojo specifično predmetno področje spreminjajo podrobnosti vsake faze 

oziroma jo prilagodijo svojemu predmetnemu področju (Marentič Požarnik, 2016).  

Žagar (2009) deli faze sestavljanja pisnega preizkusa znanja na naslednje faze: 

(1) učitelj izdela specifikacijsko tabelo, v kateri so določeni učni cilji ter vsebine, ki jih bo 

pisni preizkus znanja preverjal, in število nalog v okviru vsakega učnega cilja in 

vsebine; 

(2) učitelj sestavi naloge za pisni preizkus znanja; 

(3) učitelj analizira naloge pisnega preizkusa znanja po vsakem učencu in po vsaki nalogi. 
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Državni izpitni center (b.d.) podaja naslednje faze priprave pisnega preizkusa znanja: 

(1) učitelj določi učne cilje oziroma standarde znanja in učne vsebine, ki jih bo preverjal s 

pisnim preizkusom znanja in določi število nalog v okviru vsakega cilja in določene 

vsebine (s pomočjo mrežnega diagrama); 

(2) učitelj določi delež različnih taksonomskih ravni v pisnem preizkusu znanja; 

(3) učitelj določi tipe nalog v pisnem preizkusu znanja glede na učne cilje oziroma 

standarde, ki jih bo naloga preverjala; 

(4) učitelj analizira naloge (težavnost nalog, njihova diskriminativnost, značilnosti nalog, 

statistična analiza odgovorov učencev) in  

(5) učitelj preveri merske karakteristike pisnega preizkusa znanja. 

2.12 Specifikacijske tabele 

Specifikacijske tabele so orodje, ki učitelju pomagajo pri sestavi pisnega preizkusa znanja. Z 

uporabo le-teh ima učitelj pregledno vsebino pisnega preizkusa, tipe nalog, zasedenost nalog 

glede na kognitivne ravni v pisnem preizkus znanja, idr. (Devetak, 2018). 

Marentič Požarnik in Peklaj (2002) predlagata uporabo naslednje specifikacijske tabele, 

prikazane v nadaljevanju (tabela 1). 

Tabela 1: Specifikacijska tabela 1 

 Cilji  

Vsebina Znanje Razumevanje in 

uporaba 

Analiza, sinteza in 

vrednotenje 

Skupaj 

Relativna 

atomska masa 

Dve vprašanji 
izbirnega tipa 

Dve vprašanji 
izbirnega tipa 

Eno esejsko vprašanje 5 

Masni delež  Dve vprašanji 
izbirnega tipa 

Dve vprašanji 
izbirnega tipa 

Eno esejsko vprašanje 5 

Lastnosti kovin Dve vprašanji 
dopolnjevanja 

Dve vprašanji s 
kratkimi odgovori 

Eno esejsko vprašanje 5 

Lastnosti nekovin Dve odločitveni 
vprašanji 

Tri vprašanja s 
krajšimi odgovori 

Eno esejsko vprašanje 5 

Skupaj 8 8 4 20 

Vir: prilagojeno po Marentič Požarnik in Peklaj, 2002. 
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Barica Marentič Požarnik (2016) predlaga uporabo naslednje specifikacijske tabele (tabela 2). 

Tabela 2: Specifikacijska tabela 2 

 Poznavanje dejstev, pojmov Razumevanje Uporaba Skupno 

Prepoznavanje kemijskih 

reakcij 

8 % 14 % 8 % 30 % 

Reaktanti in produkti 12 % 8 % 15 % 35 % 

Endotermne in eksotermne 

kemijske reakcije 

10 % 10 % 15 % 35 % 

Skupno 30 % 32 % 38 % 100 % 

Vir: prilagojeno po Marentič Požarnik, 2016. 

Žagar (2009) predlaga uporabo naslednje specifikacijske tabele (tabela 3). 

Tabela 3: Specifikacijska tabela 3 

 Učni cilji 

Vsebine Poznavanje Razumevanje Uporaba 

Skupno 

število nalog 

Delež nalog v 

testu (v %) 

Indikatorji 3  2 5 16,5 

Kisle raztopine 2 1 1 4 13,5 

Bazične raztopine 2 1 1 4 13,3 

Poznavanje pH lestvice 3 3 3 9 30,0 

Masni delež 2 3 3 8 26,5 

Skupno število nalog 12 8 10 30  

Delež nalog v testu 40 26,5 33,5 100  

Vir: prilagojeno po Kaplan, 1990, v Žagar, 2009. 

Devetak (2018) predlaga uporabo naslednje specifikacijske tabele (tabela 4). 

 



 

Tabela 4: Specifikacijska tabela 4 

Št. 

Preverjana 
vsebina 

P
re

ve
rj

an
i 

po
jm

i 

T
ip

 n
al

og
e 

Kognitivna stopnja po Bloomu 
Delež (%) v preizkusu znanja 

Naloga 

R
eš

it
ev

 

T
oč

ko
vn

ik
 

Učni dosežek 

1. raven 
(pozna-
vanje) 

2. raven 
(razume-

vanje, 
uporaba) 

3. raven 
(sinteza, 
analiza, 

evalvacija) 

1 SNOVI  Spojina 
Element 
Čista snov 
Lastnosti 
elementov  

Objektivni – 
en pravilen 
odgovor 

5 %   Kaj velja za spojine? 
A Spojine so čiste snovi. 
B Spojin ne najdemo v naravi.  
C Spojine tvorijo zmesi, ki jih ni mogoče ločiti. 
Č Spojine sestavljajo enaki elementi.  

A 1 T 

učenci opredelijo 
elemente in 
spojine kot čiste 
snovi  

2 vstavite ustrezno 
število vrstic glede 
na število nalog v 
preizkusu znanja 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 
    

∑ % ∑ % ∑ % 
  

∑ T 

Vir: Devetak, 2018. 
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2.13 Kognitivna zastopanost nalog v pisnih preizkusih znanja 

Znanih je več priporočil o deležu nalog na posamezni kognitivni ravni. Kognitivne 

taksonomske stopnje po Bloomu razdelimo na tri ravni, in sicer (Marentič Požarnik, 2016): 

− prva raven: poznavanje, 

− druga raven: razumevanje, uporaba, 

− tretja raven: sinteza, analiza, evalvacija.  

Državni izpitni center (b.d.) priporoča, da je prva kognitivna raven zastopana v 30 %, druga 

kognitivna stopnja v 35 % ter tretja kognitivna stopnja v 35 %. Barica Marentič Požarnik (2016) 

priporoča, da je prva raven zastopana v 30 %, druga raven v 32 % ter tretja raven v 38 %. 

Gronlund (1982) predlaga, da je prva raven zastopana v 30 %, druga raven v 30 % ter najvišja 

raven v 40 %. Cveta Razdevšek Pučko (2002) priporoča, da je prva raven zastopana v 30–50 %, 

druga in tretja raven pa skupaj v 50–70 %. Marentič Požarnik in Peklaj (2002) priporočata, da 

je prva raven zastopana v 40 %, druga raven v 40 % ter tretja raven v 20 %. Deleži kognitivnih 

ravni sta razdelili s pomočjo specifikacijske tabele. Za vsako nalogo, ne glede na tip naloge, sta 

predvideli enako število točk.  
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3 Opredelitev problema 

Interno pisno preverjanje in ocenjevanje znanja je najbolj pogost način preverjanja in 

ocenjevanja znanja v osnovni šoli tudi pri pouku kemije. Znanje je posredno merljivo, kar 

povzroča težave učiteljem, ki ga preko pisnega preizkusa znanja merijo. Kakovosten pisni 

preizkus znanja in njegova analiza sta še toliko bolj pomembna, saj s tem učitelji zagotovijo, 

da so kakovostno ocenjevali in sestavljali pisni preizkus znanja. To pomeni, da pri pisanju in 

analizi tega učitelji upoštevajo značilnosti merskih karakteristik preverjanja in ocenjevanja 

znanja. 

Pri študiju literature je zaznati več težav, s katerimi se učitelji kemije soočajo med procesom 

preverjanja in ocenjevanja znanja. Problematične so različne, med seboj nasprotujoče si teorije 

oziroma priporočila za sestavljanje pisnih preizkusov. Zapisana priporočila oziroma teorije ne 

upoštevajo posebnosti predmetov. Predvsem za učitelje začetnike je ne glede na znanje, ki ga 

pridobijo med študijem, zahtevno sestaviti kakovosten pisni preizkus znanja.  

Za ocenjevanje pisnih preizkusov znanja obstajajo pedagoška in psihološka načela oziroma 

zakonitosti, ki naj bi jih vsak učitelj upošteval. Ta so (Razdevšek Pučko, 1992):  

− zavedanje, da je ocenjevanje subjektivno,  

− strpnost,  

− upoštevanje individualnih posebnosti,  

− ubeseditev meril in načel,  

− načelo doslednosti,  

− načelo utrjevanja in povezovanja znanja, 

− načelo načrtovanja preverjanja in ocenjevanja znanja ter  

− kontinuirano spremljanje učenčevega dela in napredovanja.  

Učiteljem kemije bi bila v veliko pomoč zbirka zgledno sestavljenih nalog, ki bi podajala 

ustrezno sestavljene pisne preizkuse znanja, v katerih bi bile ustrezno zastopane vse merske 

karakteristike. Težava se pojavlja pri vrednotenju odgovorov, saj bi preko podajanja modelnih 

odgovorov in ustreznega točkovanja učiteljem dali zgled nalog, ki bi bile sestavljene pravilno. 

Velika težava je tudi, kako zastaviti pisni preizkus znanja glede zastopanosti nalog s 

kognitivnimi stopnjami. Obstaja več različnih priporočil, v katerih avtorji priporočajo različno 

zastopanost vsake kognitivne stopnje. Pri tem ima že učitelj sam veliko manevrskega prostora, 
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da se odloči, katero izmed priporočil bo upošteval, če sploh katero. Težava se pojavi, ker so 

pisni preizkusi znanja interni, kar pomeni, da jih nihče predhodno ne pregleda. Iz tega izhaja 

popolna avtonomnost učitelja. Po eni strani je to dodana vrednost, vendar je lahko tudi velika 

slabost, saj kakovost pisnih preizkusov znanja ni preverjena.  

Mariza Skvarč (2004) poda dva primera pisnega preizkusa znanja pri predmetu kemija v 

osnovni šoli. Oba pisna preizkusa znanja preverjata znanje učne vsebine »kemijski elementi se 

predstavijo in reaktivnost kovin«. V prvem pisnem preizkusu znanja je prva kognitivna raven 

zastopana v 39,1 %, druga raven v 34,8 %, tretja raven v 26,1 %. Drugi pisni preizkus znanja 

je sestavljen iz nalog prve kognitivne ravni v 52,9 %, druge kognitivne ravni v 35,3 % in tretje 

kognitivne ravni v 11,8 %.  

Cilja diplomskega dela sta dva – prvi se nanaša na pregled, analizo in sintezo smernic za 

sestavljanje kakovostnih preizkusov znanja iz kemije, drugi pa, da se na osnovi smernic pripravi 

merila za analizo pisnih preizkusov znanja kemije, ki bodo služili za nadaljnje raziskovanje. 
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4 Razvoj kriterijev za analizo pisnih preizkusov znanja pri kemiji v 

osnovni šoli 

Tabela 5: Osnovni podatki o pisnem preizkusu znanja 

Predmet:  

Razred (8. ali 9.):  

Učni sklop/vsebina:  

Trajanje pisnega preizkusa (v minutah):  

 

Tabela 6: Splošni kriteriji za pisni preizkus znanja 

Kriterij / Ustreznost Da Ne 

Možnih točk je lahko toliko, kolikor minut traja preizkus, torej 

45 točk (Žagar, 2009).  

  

Točkovnik pisnega preizkusa je sestavljen pred opravljenim 
pisnim preizkusom (4. člen Pravilnika o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 
2003). 

  

Čas in način ocenjevanja je vnaprej določen (4. člen Pravilnika 
o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli, 2003). 

  

Pisni preizkusi znanja so bili izročeni učencem ter staršem (4. 

člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v osnovni šoli, 2003). 

  

Uporaba specifikacijske tabele (Marentič Požarnik, 2016; 
Marentič Požarnik in Peklaj, 2002; Žagar, 2009). 

  

Uporaba priporočil RIC-a glede zastopanosti nalog po 

kognitivnih stopnjah. 

  

Naloge si sledijo od manj zahtevnih proti bolj zahtevnim (RIC, 

po Žagar, 2002). 

  

Naloge so razvrščene glede na tipe nalog (RIC, po Žagar, 

2002). 

  

Se nadaljuje 
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Tabela 6 – nadaljevanje 

Kriteriji / Ustreznost Da Ne 

Pisni preizkus znanja vsebuje tri do štiri različne tipe nalog 

(RIC, po Žagar, 2002). 

  

V splošnih navodilih pisnega preizkusa znanja je zapisano, naj 

učenci preskočijo naloge, ki se jim zdijo pretežke (RIC, po 
Žagar, 2002). 

  

Odgovori nalog so vrednoteni s celimi številkami (RIC, po 
Žagar, 2002). 

  

Pisni preizkus znanja vsebuje pregleden in najnovejši periodni 

sistem elementov (Devetak, 2018).  

  

 

Tabela 7: Tabela kriterijev za pregled vsebinske veljavnosti 

Številka 
naloge Naloga Rešitev Točkovnik 

Jasno 

točkovanje 
(da/ne) 

Učni cilj/-i, ki 

jih naloga 
pokriva 

Vsebinsko 
veljavna (da/ne) 

       

       

       

 

Tabela 8: Kriterij uporabe specifikacijske tabele 

Kriterij/Ustreznost Da Ne Opombe 

Številka naloge (Devetak, 2018).    

Preverjeni pojmi/učni cilji, ki jih naloga preverja (Devetak, 

2018). 

   

Tip naloge (Devetak, 2018).    

Zapis kognitivne ravni, ki jo naloga zaseda (Devetak, 2018).    

Zapis kognitivne ravni, ki jo naloga zaseda v odstotkih 
(Devetak, 2018). 

   

Zapis naloge (Devetak, 2018).    

Rešitev naloge (Devetak, 2018).    

Točkovnik naloge (Devetak, 2018).    
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Tabela 9: Kriteriji za ovrednotenje nalog 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, saj 
v pisnem preizkusu 

znanja ni naloge tega 
tipa. 

Opombe 

Naloge z enim pravilnim/napačnim odgovorom     

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor (Žagar, 
2009). 

    

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009).     

Možne alternative so razvrščene v nek vrstni red 
(Zorman, 1974). 

    

Zadostno število možnih alternativ (Zorman, 1974).     

Nikalnica je v nalogi z enim napačnim odgovorom 

zapisana krepko ali podčrtano (Devetak, 2018). 

    

Pred možnimi alternativami so velike tiskane črke 
(Devetak, 2018).  

    

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).      

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 1974).     

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 1974).     

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009).     

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega 
lahko razbere, kaj naloga od njega zahteva 

(Liversidge, Cochrane, Kefoot in Thomas, 2009). 

    

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano 
(Devetak, 2018).  

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 
2018).  

    

Naloge z več pravilnimi odgovori     

Pravilni in napačni odgovori so pomešani (Devetak, 
2018).  

    

Zadostno število možnih alternativ (Zorman, 1974).     

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor (Žagar, 

2009). 

    

Pred možnimi alternativami so male tiskane črke 

(Devetak, 2018).  
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Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).      

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009).     

Se nadaljuje 

Tabela 9 – nadaljevanje 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, saj v 

pisnem preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Možne alternative so razvrščene v nek vrstni red 

(Zorman, 1974). 

    

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 1974).     

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 1974).     

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009).     

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega 
lahko razbere, kaj naloga od njega zahteva (Liversidge, 

Cochrane, Kefoot in Thomas, 2009). 

    

Točkovanje pravilnih odgovorov je vnaprej podano 

(Devetak, 2018). 

    

Učenec zapiše kombinacijo pravilnih odgovorov 
(Devetak, 2018). 

    

Učenec obkroži vnaprej podane zapisane kombinacije 
pravilnih odgovorov (Bukovec in Glažar, 2002).  

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 
2018). 

    

Naloge z najboljšim odgovorom     

Vse podane alternative so pravilne (Žagar, 2009).     

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).      

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009).     

Možne alternative so razvrščene v nek vrstni red 
(Zorman, 1974). 

    

Vsi možni odgovori so enako dolgi (Zorman, 1974).     

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 1974).     

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor (Žagar, 

2009). 

    



37 

Zadostno število možnih alternativ (Zorman, 1974).     

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009).     

Se nadaljuje 

Tabela 9 – nadaljevanje 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, saj v 

pisnem preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega 
lahko razbere, kaj naloga od njega zahteva (Liversidge, 

Cochrane, Kefoot in Thomas, 2009). 

    

Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano 

(Devetak, 2018). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 
2018). 

    

Naloge povezovanja in urejanja     

Napeljevanje na pravilen/napačen odgovor (Žagar, 

2009). 

    

Vsi možni odgovori so smiselni (Zorman, 1974).     

Ena trditev preverja eno zakonitost (Žagar, 2009).     

Ustrezno število postavk (Zorman, 1974).      

Desni stolpec je izbirni stolpec (Žagar, 2009).     

Levi stolpec podaja informacije (Žagar, 2009).     

Več postavk je v desnem stolpcu kakor v levem stolpcu 
(Žagar, 2009).  

    

Navodilo, da pripadajočo črko iz desnega (izbirnega) 
stolpca učenec zapiše pred pravilno informacijo v 

levem stolpcu (Zorman, 1974).  

    

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).      

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009).     

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega 

lahko razbere, kaj naloga od njega zahteva (Liversidge, 
Cochrane, Kefoot in Thomas, 2009).  
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Točkovanje pravilnega odgovora je vnaprej podano 
(Devetak, 2018). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 

2018). 

    

Se nadaljuje 

Tabela 9 – nadaljevanje 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, saj v 

pisnem preizkusu znanja ni 
naloge tega tipa. 

Opombe 

Naloge kratkih odgovorov oziroma dopolnjevanja     

Vprašanja so zastavljena tako, da lahko učenci nanje 
odgovorijo s kratkimi odgovori (Žagar, 2009). 

    

Naloga dopolnjevanja nima izpuščenih odgovorov na 
koncu povedi (Žagar, 2009). 

    

Kolikor je zahtevanih besed v odgovoru ali pri 
dopolnjevanju, toliko črt je na voljo (Žagar, 2009). 

    

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).      

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009).     

Navodilo naloge je jasno podano. Učenec iz njega 

lahko razbere, kaj naloga od njega zahteva (Liversidge, 
Cochrane, Kefoot in Thomas, 2009).  

    

Točkovanje pravilnih odgovorov je vnaprej podano 

(Devetak, 2018). 

    

Strukturirane naloge     

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).      

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 2009).     

Uvodna informacija v obliki besedila, slike, grafa ipd. 
je podana pred vprašanji (RIC, po Žagar, 2002). 

    

Točkovanje vsakega odgovora oziroma delnih 

odgovorov (RIC, po Žagar, 2002). 

    

Ocenjuje se smiselno reševanje naloge (RIC, po Žagar, 

2002). 

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja (Devetak, 

2018). 
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Esejistične naloge     

Učitelj ima podan modelni odgovor (Žagar, 2009).      

Modelni odgovor je razcepljen na več delov in vsak del 

posebej je točkovan (Žagar, 2009).  

    

Se nadaljuje 

Tabela 9 – nadaljevanje 

Kriterij/Ustreznost Da Ne 

Ocenitev ni možna, saj v 
pisnem preizkusu znanja 

ni naloge tega tipa. 

Opombe 

V navodilu naloge je zapisano, kaj se zahteva od 

učenca, vendar ne preveč specifično (Engelhart, 
1951).  

    

Naloga vsebuje primerjavo med vsaj dvema 
različnima pojavoma, kemijskima reakcijama ipd. 

(Engelhart, 1951).  

    

Jezikovna ustreznost (Žagar, 2009).      

Naloga se ne pojavi v učbeniku (Žagar, 2009).     

Naloga ne posega v intimnost učenca (Žagar, 
2009). 

    

Naloga preverja višje taksonomske cilje po 
Bloomu (Engelhart, 1951).  

    

Pravilnost uporabe kemijskega izrazoslovja 

(Devetak, 2018). 
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5 Zaključek 

Preverjanje in ocenjevanje znanja sta sestavna dela vzgojno-izobraževalnega sistema. Pisni 

preizkus znanja je interno notranje ocenjevanje, ki je najpogosteje izvajano v osnovni šoli 

oziroma v vseh treh vertikalah vzgojno-izobraževalnega sistema (Marentič Požarnik in Peklaj, 

2002). Učitelji in učenci dobijo iz rezultatov pisnega ocenjevanja znanja povratno informacijo 

o doseženem znanju na pisnem preizkusu znanja (Marentič Požarnik, 2016).  

Pri pisnem preizkusu znanja je pomembno, da se držimo postopka sestavljanja pisnega 

preizkusa znanja, ki zagotavlja, da je pisni preizkus znanja vsebinsko veljaven, ekonomičen, 

objektiven ter tudi da so naloge v pisnem preizkusu ustrezno zastopane po kognitivnih stopnjah 

(Žagar, 2009). Pomembno je, da učitelj preverja razumevanje usvojene učne vsebine. Pri 

sestavljanju pisnih preizkusov znanja je ključnega pomena uporaba specifikacijske tabele, 

preko katere lahko učitelj ugotovi ustrezno kognitivno zastopanost nalog, vsebinsko veljavnost 

ter omogoča tudi ustrezno točkovanje pravilnih odgovorov pri vsaki nalogi (Marentič Požarnik 

in Peklaj, 2002).  

V diplomskem delu so predstavljena merila za analizo pisnih preizkusov znanja kemije. 

Zapisana merila bi bilo smiselno uporabiti za analizo večjega števila pisnih preizkusov znanja 

pri pouku kemije. Lahko bi dodali merila za sestavljanje pisnega preizkusa znanja. Tako bi 

poenotili postopek oziroma faze sestavljanja pisnih preizkusov. 

Glede na to, da je pisni preizkus znanja najpogostejša oblika ocenjevanja znanja, bi pisni 

preizkusi, oblikovani na podlagi zapisanih meril, bistveno pripomogli k kakovostnemu in 

enotnemu pisnemu ocenjevanju pri pouku kemije. Tako bi dobili učenci in učitelji nazorne 

rezultate o svojem delu. Merila bi prinesla dodano vrednost predvsem učiteljem začetnikom, ki 

bi na podlagi uporabe zapisanega merila pisnega preizkusa znanja imeli manj težav pri 

njegovem sestavljanju. 
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