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II 

Povzetek 

Tekmovanje Čmrlj1 iz fizike poteka v prvem letniku srednje šole na ravni šolskih 

tekmovanj in obsega dvajset nalog, ki pokrivajo različne fizikalne vsebine, ki so 

omejene na učni načrt za osnovno šolo. V diplomskem delu je narejena analiza 

uspešnosti rezultatov tekmovanja Čmrlj v šolskem letu 2016/2017 s poudarkom na 

nalogah s področja elektrike, analogno analizi pri Nacionalnih preverjanji znanja 

(NPZ). Glavni cilji so ugotoviti, katere naloge delajo dijakom največ težav in katere 

teme so zahtevnejše, globalna primerjava tekmovanja Čmrlj z NPZ iz fizike ter 

podrobna analiza reševanja nalog s področja elektrike. Ugotovili smo, da so naloge 

na tekmovanju Čmrlj zahtevnejše od nalog v preizkusih NPZ iz fizike in da so 

posledično povprečni dosežki dijakov na tekmovanju Čmrlj nižji od povprečnih 

dosežkov učencev na preizkusih NPZ iz fizike.  

Ključne besede:  

 Tekmovanje Čmrlj 

 Analiza 

 Rezultati 

 Elektrika 

 Nacionalno preverjanje znanja 

  

                                                 

1 Ime tekmovanja Čmrlj je med drugim izbrano zato, ker je to ena najdaljših slovenskih besed 

brez samoglasnikov. 



III 

Abstract 

The “Čmrlj”2 competition in physics is held in the first grade of the secondary school 

on school level and consists of twenty problems related to different topics in physics 

but the content is limited to primary school curriculum. In the diploma the results of 

the “Čmrlj” competition in school year 2016/2017 are analyzed in a similar way the 

analysis of National assessment of knowledge (NPZ) results. The problems in 

electricity are studied in more detail. The main objectives of the diploma are to find 

out which problems are the most difficult for students and which topics are 

troublesome, to make a general comparison of the “Čmrlj” competition with National 

assessment of knowledge of physics and to describe in detail the results of the 

problems in electricity. We conclude that the problems at the “Čmrlj” competition are 

more difficult than those in the national tests in physics. Thus, the achievements at the 

“Čmrlj” competition are lower than the results on National assessment of knowledge. 

Keywords 

 Čmrlj competition 

 Results 

 Analysis 

 Electricity 

 National assessment of knowledge 

  

                                                 

2 “Čmrlj” is one of the longest Slovenian words with no vowels and means »Bumblebee«.  
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1. UVOD 

Tekmovanja iz znanja, podobno kot matura ali nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju 

NPZ), v določenih primerih pokažejo, koliko in kaj o nekem področju vedo dijaki ali učenci, 

ki na tekmovanjih sodelujejo. Pričakujemo, da tekmovalce neko področje zanima bolj kot tiste, 

ki se tekmovanj ne udeležijo. V diplomski nalogi predstavimo statistično analizo tekmovanja 

Čmrlj, ker zajame relativno velik del srednješolske populacije in temelji na nalogah izbirnega 

tipa, ki jih je dokaj enostavno analizirati.  

Testiranja znanja kot sta tekmovanje Čmrlj in NPZ sta še posebej pomembna v zadnjih letih, 

ko se pri nas pojavlja inflacija ocen. To pomeni, da vedno višje ocene niso povezane z boljšim 

znanjem. Članek Diktatura petk [1] govori o tem, da razporeditev ocen v osnovnih šolah ni več 

takšna kot je bila nekoč. Vse manj učencev je zadovoljnih s trojkami in štiricami, vsi stremijo 

k peticam. Ocene so vse kar šteje pri vpisu v srednjo šolo, zato je pritisk še toliko večji. Problem 

nastopi, ker se za višjimi ocenami ne skriva boljše znanje učencev. Glede na mednarodne 

primerjalne raziskave, kot sta PISA in TIMSS, se raven znanja v slovenskih osnovnih šolah 

zadnja leta izboljšuje, a interne ocene so glede na izkazano raven znanja na nacionalnih 

preverjanjih znanja še vedno previsoke. [1] 

Manj, vendar podobno, se dogaja v srednjih šolah. Raziskava Inflacija pri internem ocenjevanju 

v Sloveniji [2] ugotavlja, da so ocene pri internih delih maturitetnih izpitov z vsakim letom 

višje. Dosežki dijakov se pri ustnem delu mature, laboratorijskem delu in seminarskih nalogah 

približujejo 90 % možnih točk, nekje celo več. Te točke potem vplivajo pri vpisu na nadaljna 

izobraževanja, zato ni pravično, da se ponekod od dijakov zahteva manj za enako oceno. Ena 

izmed posledic je tudi ta, da po končani srednji šoli mladi nadaljujejo šolanje z vse slabšim 

splošnoizobraževalnim znanjem. [1], [2] 

Prav zaradi teh razlik med internimi ocenami in dosežki učencev na nacionalnih preverjanjih 

znanja, so tekmovanja, kot je Čmrlj, zelo dobrodošla, saj podobno kot NPZ nudijo informacije 

o znanju dijakov ali učencev pri določenem predmetu. Zato smo se odločili analizirati šolsko 

tekmovanje iz znanja fizike Čmrlj, ki sicer poteka v srednji šoli, vendar obsega učni načrt za 

fiziko v osnovni šoli. Izvaja se v prvem letniku, tako da je znanje dijakov podobno tistemu ob 

koncu osnovne šole.  
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Tekmovanja iz znanja fizike imajo tako v Sloveniji kot po svetu dolgoletno zgodovino, kar 

opisuje tudi članek Physics competitions [3]. Nekatera tekmovanja iz znanja fizike obstajajo 

že vrsto let, začela pa so se na regionalni in nacionalni ravni, kasneje so se začetni državi 

pridružile še druge. Najstarejše tekmovanje iz znanja fizike je Mednarodna fizikalna 

olimpijada, katere začetki segajo v leto 1967, ko je prvič potekala na Poljskem. Olimpijada 

traja več dni, udeleženci individualno rešujejo teoretične in eksperimentalne naloge. Drugo 

večje fizikalno tekmovanje je Mednarodni turnir mladih fizikov, ki pa je malce drugačno. 

Problemi so tukaj znani že v naprej, vidi jih lahko vsak, tudi tisti, ki se ne prijavi, rešujejo pa 

jih v skupinah, ki tekmujejo med seboj. Različnih fizikalnih tekmovanj je po svetu zelo veliko, 

zato obstaja Svetovna zveza tekmovanj iz fizike, katere glavni cilji so spodbujanje srečanj 

tistih, ki jih fizika zanima, zagotoviti pomoč državam, ki želijo organizirati tekmovanja, 

promoviranje fizike in spodbujanje zanimanja za fiziko. [3] 

Tudi v Sloveniji poteka tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja, ki 

ima že več desetletno tradicijo. Leta 2018 je potekalo že 38. tekmovanje. Ima tri ravni, državno 

je sestavljeno iz teoretičnega in eksperimentalnega dela. Za najuspešnejše tekmovalce na 

državnem tekmovanju se organizira tudi poletna šola, kjer učenci s sovrstniki spoznavajo 

dodatne fizikalne vsebine. [4] 

Bistvo diplomske naloge je pridobiti nek globalni vtis o zahtevnosti tekmovanja Čmrlj v 

primerjavi s preizkusi iz fizike na NPZ in bolj podrobno analizirati konkretne tekmovalne 

naloge s področja elektrike v šolskem letu 2016/2017. 

1.1 Nacionalno preverjanje znanja 

Opis nacionalnega preverjanja znanja je v večini povzet po viru [5] s spletne strani Državnega 

izpitnega centra. 

Nacionalno preverjanje znanja se izvaja na koncu 6. in 9. razreda tako, da vsi učenci v državi 

na isti dan pod enakimi pogoji rešujejo enake preizkuse znanja. Ob koncu 9. razreda se preverja 

znanje iz matematike, slovenščine (na narodno mešanih območjih iz italijanščine oz. 

madžarščine) in iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. To stori tako, 

da v septembru izmed vseh obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere štiri, na vsaki šoli pa se 

izvaja samo po en predmet izmed izbranih štirih. [5] 

Rezultati nacionalnega preverjanja znanja se ne upoštevajo pri ocenah, kljub temu je obvezno 

za vse učence. Glavni cilj je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev in da učenci, starši 
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in učitelji preverijo, kako so uspešni pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnim 

načrtom. Na podlagi rezultatov se lahko ustrezno načrtuje nadaljnje vzgojno-izobraževalno 

delo. [5] 

Nekaj temeljnih ciljev nacionalnega preverjanja znanja [5]: 

- Prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja, 

- Učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov, 

- Pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učenke in učence, 

- Prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja, 

- Razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.  

1.2 Tekmovanje srednješolcev Čmrlj  

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike, nedavno poimenovano Čmrlj, se izvaja v prvem 

letniku srednje šole na ravni šolskih tekmovanj. Organizira ga Društvo matematikov, fizikov 

in astronomov Slovenije, naloge pa pripravi državna tekmovalna komisija. Tekmovanje obsega 

dvajset nalog, ki pokrivajo različne fizikalne vsebine, ki so omejene na učni načrt za osnovno 

šolo. [6] 

Cilji tekmovanja so: 

- Širjenje in poglabljanje znanja fizike, 

- Popularizacija fizike, 

- Odkrivanje za fiziko nadarjenih dijakov, 

- Uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja 

fizike, 

- Uvajanje mladih k eksperimentalnemu delu in 

- Priprava dijakov na sodelovanje na mednarodnem tekmovanju. [6] 
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1.3 Cilji diplomske naloge 

Prvi cilj diplomskega dela je ugotoviti, katere naloge povzročajo dijakom največ težav, katere 

teme so zahtevnejše in katere so pogoste napake, ki jih delajo dijaki. Z odgovori na ta vprašanja 

si lahko pomagajo učitelji v osnovnih šolah, tako da bodo v prihodnosti posvečali več 

pozornosti dotičnim temam. 

Naslednji cilj je globalna primerjava tekmovanja Čmrlj z Nacionalnim preverjanjem znanja iz 

fizike. Tekmovanje srednješolcev Čmrlj poteka v prvem letniku srednje šole, NPZ pa na koncu 

zadnjega razreda osnovne šole. Znanje dijakov bi moralo biti torej na obeh tekmovanjih 

približno enako. Morebitne razlike lahko izvirajo iz različnih zahtevnosti nalog ali razlik v delu 

populacije, ki se udeležuje NPZ in tekmovanja Čmrlj. V delu primerjamo rezultate in iščemo 

odgovor na vprašanje, od kod razlike v uspešnosti na obeh testiranjih. 

Zadnji cilj je analiza nalog s področja elektrike in primerjava zahtevnosti teh nalog z 

zahtevnostjo ostalih nalog s tekmovanja Čmrlj. Pozorni smo na to, v katero barvno območje po 

zahtevnosti spadajo naloge s področja elektrike in poskušamo ugotoviti, zakaj je bila uspešnost 

posamezne naloge s tega področja taka, kot je bila. 

2. OPIS METODE ZA ANALIZO 

Analiziramo rezultate tekmovanja Čmrlj za leto 2016/2017, ki je potekalo 8. marca 2017. 

Udeležilo se ga je 1133 učencev iz vse Slovenije. Tekmovanje sestavlja dvajset nalog, ki se 

razlikujejo po zahtevnosti in zajemajo vse veje osnovnošolske fizike. 

Rezultate dijakov po uspešnosti reševanja razvrstimo v štiri barvne skupine: zeleno, rumeno, 

rdečo in modro, podobno kot pri analizi rezultatov NPZ. V vsaki skupini je vsaj 10 % vseh 

dijakov, ki so tekmovali, to je 113 dijakov. V zeleni skupini so dijaki, katerih skupni dosežki 

določajo mejo spodnje četrtine vseh dosežkov. V rumeni skupini so dijaki, katerih skupni 

dosežki na tekmovanju določajo mejo med polovicama dosežkov, v rdeči pa tisti, katerih 

rezultati določajo mejo zgornje četrtine dosežkov. V modri skupini so dijaki, ki predstavljajo 

zgornjo desetino po uspešnosti na celotnem tekmovanju. Pomembno je, da so v isti barvni 

skupini vsi dijaki, ki imajo enako število točk, kljub temu da je potem število dijakov v eni 

skupini več kot 10 % vseh udeležencev.  

Ko imamo oblikovane vse štiri skupine, za vsako posebej pogledamo, kolikšna je bila uspešnost 

skupine po nalogah. Tako za vsako nalogo ugotovimo, kolikšna je bila uspešnost v kateri barvni 
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skupini. S pomočjo teh podatkov nalogo razvrstimo v posamezne razrede, ki jih poimenujemo 

po barvah skupin, ki uspešno rešujejo posamezno nalogo. Kot kriterij za uspešno rešeno nalogo 

izberemo vsaj 65 % uspešnost, tako kot pri NPZ. Če je uspešnost določene naloge vsaj 65 % 

že v zelenem razredu, to nalogo uvrstimo v razred tako imenovanih zelenih nalog, ker 

pričakujemo, da so tekmovalci iz višjih razredov po uspešnosti na celem tekmovanju isto 

nalogo reševali uspešneje od tekmovalcev v zelenem razredu. Podobno razvrstimo naloge po 

vseh barvnih razredih. Naloge, katerih uspešnost niti v modri skupini ni bila vsaj 65 %, 

imenujemo naloge nad modrim območjem, te so bile na tekmovanju najtežje oziroma najslabše 

reševane. Označimo jih s sivo barvo. 

3. ANALIZA IN REZULTATI 

Točkovanje tekmovanja je narejeno tako, da ima vsak dijak začetnih 20 točk. Naloge so 

zaprtega tipa, kar pomeni, da so odgovori podani in dijak obkroži črko pred odgovorom, za 

katerega misli, da je pravilen. Vsak pravilni odgovor dijaku prinese 4 točke, vsak nepravilni ga 

stane 1 točke (za nepravilni odgovor se mu odšteje točka). Če tekmovalec pri določeni nalogi 

ne izbere nobenega odgovora, za nalogo niti ne dobi niti ne izgubi točke. Na tekmovanju je 

tako možno doseči od 0 do 100 točk, na tekmovanju v šolskem letu 2016/2017 je bilo najmanjše 

doseženo število 5 točk in največje 100 točk.  

3.1 Splošno o rezultatih 

 

Slika 1: Graf porazdelitve dijakov po številu doseženih točk. Dijaki so razvrščeni v barvne skupine; 

zeleno, rumeno, rdečo in modro.  
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Na Slika 1 so predstavljeni rezultati tekmovanja Čmrlj za šolsko leto 2016/2017. Dijaki so 

razdeljeni v razrede po 5 točk, višina stolpca pove število dijakov, ki so po doseženih točkah v 

danem razredu. 

Porazdelitev dijakov po doseženem številu točk ima obliko podobno Gaussovi krivulji, ki ima 

vrh pomaknjen v levo. Večina dijakov je zbrala med 26 in 45 točk. Povprečno število doseženih 

točk je 39,4 točke, modus porazdelitve je 30 točk in mediana 38 točk.  

3.2 Uspešnost reševanja po nalogah 

3.2.1 Splošna analiza nalog 

Naloge razporedimo v barvne razrede, glede na to, katera barvna skupina je določeno nalogo 

rešila z vsaj 65 % uspešnostjo. 

 

Slika 2: Težavnost nalog. Uspešnost reševanja je podana v procentih. Barva označuje razred, v 

katerega se uvršča posamezna naloga. Sivo so obarvane naloge, ki sodijo nad modro območje. 

Na Slika 2 vidimo, da je skupaj zelenih in rumenih nalog le pet, kar pomeni, da je bilo na 

tekmovanju nalog, ki bi jih uspešno rešila večina tekmovalcev (dijaki zelene skupine) ali vsaj 

polovica (dijaki rumene skupine) zelo malo. Največ nalog se uvršča v modri razred , torej jih 

je z vsaj 65 % uspešnostjo rešila samo najboljša desetina dijakov. Iz grafa lahko razberemo, da 

je pet nalog nad modrim območjem, to pomeni, da je bila kar četrtina nalog zelo zahtevnih in 

jih niso uspešno rešili niti najboljši tekmovalci. 
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3.2.2 Analiza nalog po barvnih razredih 

V tem poglavju pojasnimo, kako smo naloge razvrstili v barvne razrede, predstavljene v 

predhodnem poglavju. Analogno analizi nalog iz NPZ za vsak barvni razred uspešnost 

reševanja nalog v procentih določimo tako, da število pravilnih odgovorov delimo s številom 

vseh udeležencev za določeno barvno območje. Upoštevamo tudi tiste, ki niso izbrali nobenega 

odgovora. Če je že zelena skupina nalogo rešila z vsaj 65 % uspešnostjo, nalogo obarvamo 

zeleno in na enak način za vsak barvni razred.  

Tabela 1: Uspešnost reševanja po nalogah in barvnih skupinah. Upoštevamo vse dijake, tudi tiste, ki 

niso izbrali nobenega odgovora. Vrednosti so izražene v procentih. 

 Št. naloge 

\ Barva 

skupine 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Zelena 43 84 74 4 17 13 13 25 9 11 6 45 16 17 38 6 6 16 18 32 

Rumena 56 89 92 13 22 50 19 47 14 13 6 66 22 15 50 8 15 15 27 36 

Rdeča 72 98 100 15 39 63 35 58 23 12 15 73 36 19 66 10 19 27 53 44 

Modra 100 100 99 44 74 87 67 82 62 21 43 86 59 40 86 26 42 58 68 72 

 

V Tabela 1 so prikazani rezultati, določeni na opisan način. Opazimo, da je zelo veliko nalog v 

sivem razredu, najlažji zeleni nalogi pa sta samo dve. Po takem načinu barvanja kar 12 nalog 

spada med težke in zelo težke naloge, kar ni primerljivo z NPZ. Del teh velikih razlik z NPZ 

lahko pripišemo načinu točkovanja pri enem in drugem preizkusu. Pri tekmovanju Čmrlj se za 

nepravilni odgovor dodeli 1 negativna točka, če ni obkrožen noben odgovor, se dodeli 0 točk. 

Zato se dijaki pogosteje kot pri NPZ, kjer ni negativnih točk, odločijo, da ne bodo obkrožili 

ničesar. Da bi bili razredi nalog pri tekmovanju Čmrlj bolj primerljivi z razredi nalog na NPZ, 

naloge razvrstimo v razrede na malo drugačen način. Pri računanju uspešnosti upoštevamo le 

tiste dijake, ki so izbrali enega od odgovorov. Uspešnost reševanja nalog torej določimo tako, 

da število pravilnih odgovorov delimo s številom dijakov, ki so obkrožili enega od odgovorov 

A, B, C, D ali E. Tekmovalcev, ki niso obkrožili nobenega odgovora, torej ne upoštevamo. Ker 

je število tekmovalcev, ki niso izbrali nobenega odgovora od naloge do naloge različno, ta 

način razvrščanja nalog ni povsem konsistenten, a ga zaradi prej omenjenih razlik v točkovanju 

smatramo kot ustreznejšega od načina, ki se uporablja pri analizi rezultatov NPZ. 
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Tabela 2: Uspešnost reševanja po nalogah in barvnih skupinah. Upoštevamo samo tiste dijake, ki so 

nekaj obkrožili. Vrednosti so izražene v procentih. 

 Št. Naloge 

\ Barva 

skupine 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Zelena 50 86 74 5 24 14 15 36 12 16 8 51 26 23 48 9 8 26 27 40 

Rumena 63 89 92 17 31 51 21 60 19 20 12 71 42 22 70 14 27 28 41 46 

Rdeča 80 98 100 18 49 65 38 68 32 20 31 78 63 28 81 18 32 46 67 56 

Modra 92 100 99 47 79 87 69 88 71 26 66 87 81 47 94 36 62 73 76 76 

 

Z modificirano metodo dobimo manj nalog v modrem in sivem razredu ter več nalog v 

rumenem in rdečem, kar je videti smiselno in je bolj podobno porazdelitvi nalog po barvnih 

razredih pri NPZ (Tabela 2). 

Naloge na kratko analiziramo po barvnih območjih (preizkus tekmovanja Čmrlj je v celoti 

predstavljen v prilogi diplomske naloge): 

Zeleno območje 

V to območje spadata 2. in 3. naloga, ki sta bili zelo dobro reševani, saj so ju že dijaki v zeleni 

skupini rešili s 86 % oziroma 74 % uspešnostjo. Dijaki z dosežki v tem območju znajo 

izračunati povprečje več vrednosti in pri reševanju uporabiti razmerja. 

Rumeno območje 

Sem spadajo 1., 12. in 15. naloga, ki zajemajo teme astronomije, elektrike in mehanike. Dijaki 

z dosežki v tem območju uporabijo z razmerji izračunano razdaljo in hitrost gibanja, izračunajo 

čas potovanja, poznajo zakon o ravnovesju sil, ki ga znajo uporabiti na konkretnem primeru ter 

prepoznajo vzporedno in zaporedno vezavo v shemi vezja. 

Rdeče območje 

V rdeče območje spadajo 6., 8., 13. in 19. naloga, ki so iz področja jedrske fizike, 

termodinamike, elektrike, kinematike in mehanike. Dijaki z dosežki v tem območju znajo z 

uporabo razmerij in osnovnih fizikalnih zakonov sklepati o številu radioaktivnih razpadov, 

znajo iz nestandardnega grafa razbrati temperaturi tališča in vrelišča, razumejo ohranitev 

električnega naboja in znajo iz opisanega besedila izluščiti fizikalno zakonitost ter vedo, od 

česa so odvisne sile na različne dele potopljenega telesa. 
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Modro območje 

V to območje spadajo 5., 7., 9., 11., 18. in 20. naloga, ki zajemajo razumevanje enačb, 

termodinamiko, optiko in mehaniko. Dijaki z dosežki v tem območju rešujejo kompleksnejšo 

nalogo iz relativnega gibanja, razumejo 2. Newtonov zakon in ga uporabijo na konkretnem 

primeru delovanja sil na osebo v gibajočem se dvigalu, znajo iz razmerja ročic in enakosti 

navorov izračunati drugo silo iz prve, iz opisa načina širjenja svetlobe po prehodu skozi leči z 

znanima goriščnima razdaljama znajo izračunati razdaljo med lečama, uporabljajo izrek o 

kinetični energiji ob upoštevanju trenja ter znajo iz številskih vrednosti v podani enačbi 

prepoznati fizikalno vsebino, ki bi jo enačba lahko opisovala. 

Sivo območje: 

To območje vsebuje naloge, ki so jih tudi tisti iz modre skupine reševali z manj kakor 65 % 

uspešnostjo. V sivem območju so 4., 10., 14., 16. in 17. naloga. Te naloge pokrivajo področja 

elektrike, mehanike in termodinamike ter zahtevajo med drugim obračanje enačb, reševanje 

inverznega problema kinematike, prepoznavanje situacije, ko ima naloga premalo podatkov, 

da bi jo lahko rešili, uporabo 2. Newtonovega zakona na kompleksnem primeru, ki zahteva tudi 

upoštevanje vzgona ter razumevanje povezave med močjo na izbranem porabniku v vezju in 

spreminjanjem vezja z dodatnim upornikom. 

Kljub temu, da ni popolnoma jasno, zakaj so nekatere naloge bolje in druge slabše reševane, je 

pri nalogah opaziti podobne korelacije med uspešnostjo ter kognitivno stopnjo in vsebino nalog 

kot pri preizkusih iz fizike NPZ: za učence so težje naloge višjih kognitivnih ravni in določenih 

vsebin, kot sta vzgon ali delo ob upoštevanju trenja. Tudi najbolje reševane naloge so podobno 

kot pri NPZ povezane z logiko na podlagi vsakdanjih izkušenj (uporaba razmerij, povprečja 

majhnega števila vrednosti) ali prepoznavanjem (shem v električnih vezjih). 
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4. PRIMERJAVA TEKMOVANJA ČMRLJ Z NPZ 

Nacionalno preverjanje znanja poteka na koncu 9. razreda osnovne šole, tekmovanje 

srednješolcev v 1. letniku srednje šole, a se vseeno preverja znanje osnovnošolske fizike, zato 

lahko primerjamo vsebino in zahtevnost nalog. Število udeležencev je na NPZ znatno večje, a 

lahko rezultate kljub temu primerjamo, saj se tekmovanja Čmrlj vsako leto udeleži več kot 

1000 dijakov. Na tekmovanju Čmrlj so odgovori izključno izbirnega tipa.  Doseči je možno 

100 točk, vsak dijak jih dobi 20 že na začetku, pravilni odgovor šteje 4 točke, nepravilni -1. Pri 

NPZ so odgovori zaprtega ali odprtega tipa, vseh možnih točk pa je 36. Učenec lahko dobi 1 

ali 0 točk,  negativne točke niso možne. 

NPZ se udeležijo vsi učenci 9. razreda, torej splošna populacija, na tekmovanje Čmrlj pa se 

dijaki prijavijo prostovoljno, se pravi tisti, ki jih fizika zanima. Zaradi tega, ker je Čmrlj 

tekmovanje, so naloge bolj zahtevne. Pričakovali bi, da bodo rezultati iz obeh testiranj podobni, 

saj so pri prvem lažje naloge, ampak se ga morejo udeležiti vsi, pri drugem pa so naloge težje, 

a se nanj prijavijo le tisti, ki si to želijo.  

Rezultate tekmovanja Čmrlj za šolsko leto 2016/2017 primerjamo z rezultati NPZ iz fizike za 

leto 2016.  

 

Slika 3: Graf porazdelitev učencev po točkah pri NPZ iz fizike v 9. razredu leta 2016. [7] 
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Slika 4: Graf porazdelitve dijakov po točkah na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2016/ 2017. 

Ob primerjavi grafov porazdelitve po točkah za obe testiranji opazimo, da imata oba obliko 

Gaussove krivulje (Slika 3 in  Slika 4). Razlika je v tem, da je za tekmovanje Čmrlj vrh krivulje 

pomaknjen v levo. Pri NPZ leta 2016 je rumena skupina učencev dosegla do 50 odstotnih točk, 

na tekmovanju Čmrlj pa le do 40, kar je za 10 % manj. Rezultati na NPZ iz fizike so znatno 

boljši, verjetno prav zaradi tega, ker je več nalog manjše zahtevnosti, saj je NPZ fokusiran na 

povprečno oziroma celotno populacijo, tekmovanje Čmrlj pa na specifičen del populacije, ki 

ima veselje do fizike in zato pričakovano večje znanje fizike. [7]  

5. OPIS REZULTATOV NALOG S PODROČJA ELEKTRIKE 

Osredotočamo se na naloge s področja elektrike, zato podrobno analiziramo izide za vse štiri 

naloge s tega področja. Pri razvrščanju nalog v barvne razrede smo, kot rečeno, upoštevali le 

tiste dijake, ki so izbrali nek odgovor (Tabela 2), medtem ko pri vsebinski analizi v tem 

poglavju upoštevamo vse dijake v posamezni barvni skupini. Deleži uspešnih dijakov so torej 

pri pravilnih odgovorih skladni s podatki v Tabela 1, saj nas pri analizi zanima tudi, koliko 

dijakov pri posamezni nalogi ni izbralo nobenega odgovora. 
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5.1 Analiza odgovorov 4. naloge 

Četrta naloga (Slika 5) spada v sivi razred, torej med naloge nad modrim območjem. Modra 

skupina je pri tej nalogi dosegla 44 % uspešnost. 

 

Slika 5: 4. naloga tekmovanja Čmrlj 2016/2017. 

Tabela 3: Prikaz vseh odgovorov za 4. nalogo po barvnih skupinah. Vrednosti so podane v procentih. 

Z zeleno je obarvan stolpec, ki prikazuje delež pravilnih odgovorov po barvnih skupinah dijakov 

(Tabela 1). Enako velja za vse tabele v tem poglavju, torej za tabele 4, 5 in 6. 

  A B C D E X 

Zelena 4 13 40 20 8 15 

Rumena 13 9 31 24 3 20 

Rdeča 15 9 36 16 8 17 

Modra 44 7 24 14 5 5 

 

Pravili odgovor je v Tabela 3 označen z zeleno barvo, pri 4. nalogi je to odgovor A. Število 

pravilnih odgovorov od zelene do modre skupine narašča, medtem ko je pri napačnih odgovorih 

ravno obratno, kar pričakujemo v splošnem za vse naloge (Slika 6). Veliko dijakov je izbralo 

napačen odgovor C. Predvidevamo da zato, ker so se orientirali po enačbi, napisani v besedilu, 

𝑅 =  
𝜁𝑙

𝑆
. Dolžino merimo v metrih [m], ploščino preseka žice običajno v kvadratnih milimetrih 

[mm2], kar izmed napačnih odgovorov najbolj mamljivo vsebuje odgovor C. 
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Slika 6: Graf porazdelitve odgovorov za 4. nalogo. Odgovor A je označen s svetlo modro barvo, 

odgovor B z oranžno, odgovor C s sivo, odgovor D z rumeno in odgovor E s temno modro barvo. Z 

zeleno je označeno odstotno število dijakov, ki niso izbrali nobenega odgovora. Pravilni odgovor A je 

označen s svetlo modro barvo. 

Svetlo modra krivulja, ki predstavlja pravilni odgovor A, pričakovano narašča proti modri 

skupini. Na Slika 6 vidimo, da le malo dijakov ni obkrožilo nobenega odgovora, posledično je 

več možnosti, da so obkrožili napačen odgovor. Najbolj pogosto izbran napačni odgovor je C, 

le dijaki v modri skupini so izbrali pravilni odgovor A bolj pogosto kot napačni odgovor C. 

V preizkusih znanja iz fizike NPZ podobnih nalog ne najdemo, zato uspešnosti reševanja za to 

nalogo ne moremo direktno primerjati z reševanjem na NPZ.  

5.2 Analiza odgovorov 13. naloge 

Trinajsta naloga (Slika 7) spada v rdeče območje. Modra skupina je pri njen dosegla 59 % 

uspešnost. 

 

Slika 7: 13. naloga tekmovanja Čmrlj 2016/2017. 

  



Univerza Ljubljana – Pedagoška fakulteta  Tinka Gerjevič, diplomsko delo 

 

14 

Tabela 4: Prikaz vseh odgovorov za 13. nalogo po barvnih skupinah. Vrednosti so podane v procentih. 

  A B C D E X 

Zelena 3 9 16 17 16 40 

Rumena 0 4 15 11 22 48 

Rdeča 0 3 8 9 36 43 

Modra 0 4 3 7 59 27 

 

Pravilni odgovor pri 13. nalogi je E. Zelo veliko dijakov ni obkrožilo nobenega odgovora, 

najpogostejša napačna odgovora sta C in D, a se njuna pogostost proti modri skupini manjša 

skladno s pričakovanji. 5 nAs je vsota vseh nabojev, zato so odgovor C najverjetneje obkrožili, 

ker niso vedeli kaj narediti. Odgovora A in B je večina dijakov prepoznala kot napačna, kar se 

vidi iz Tabela 4. Deleži odgovorov C, D in E so v zeleni skupini približno enako zastopani, iz 

česar lahko sklepamo, da so ti dijaki bolj ali manj ugibali. 

 

Slika 8: Graf porazdelitve odgovorov za 13. nalogo. Odgovor A je označen s svetlo modro barvo, 

odgovor B z oranžno, odgovor C s sivo, odgovor D z rumeno in odgovor E s temno modro barvo. Z 

zeleno je označeno odstotno število dijakov, ki niso izbrali nobenega odgovora. Pravilni odgovor E je 

označen s temno modro barvo. 

Pri tej nalogi se na Slika 8 lepo vidi naraščanje izbiranja pravilnega odgovora E proti modri 

skupini in padanje vseh ostalih odgovorov. Opazimo, da zelo veliko dijakov ni obkrožilo 

nobenega odgovora, kar daje slutiti, da so nalogo tekmovalci prepoznali kot zahtevno. Verjetno 

kot bolj zahtevno od 4. naloge, kjer so večinoma izbirali nek odgovor, a jih je napačni odgovor 

C v velikem deležu premamil. 
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Naloga je s področja elektrostatike, ki se sicer pojavlja na NPZ, a nalog, ki bi na nek način 

vključevale kapaciteto krogelnega kondenzatorja, na NPZ ni. Uspešnost reševanja lahko delno 

primerjamo z 11. nalogo iz NPZ leta 2007 (Slika 9), kjer morajo učenci uporabiti zakon o 

ohranitvi naboja. [8] 

 

Slika 9: 11. naloga iz NPZ leta 2007. 

Enajsta naloga iz preizkusa NPZ (Slika 9) spada v modro območje, 13. naloga iz tekmovanja 

Čmrlj pa v rdeče območje. To nam pove, da elektrostatika spada med težje teme in da je bila 

13. naloga kar dobro reševana, glede na podobno nalogo z istega področja na NPZ. [8] 

5.3 Analiza odgovorov 15. naloge 

Petnajsta naloga (Slika 10) spada v rumeno območje, modra skupina je pri njej dosegla 86 % 

uspešnost. 

 

Slika 10: 15. naloga tekmovanja Čmrlj 2016/2017. 
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Tabela 5: Prikaz vseh odgovorov za 15. nalogo po barvnih skupinah. Vrednosti so podane v procentih. 

  A B C D E X 

Zelena 11 4 12 38 15 21 

Rumena 4 3 10 50 4 29 

Rdeča 3 1 5 66 8 18 

Modra 1 1 0 86 4 8 

 

Pravilni odgovor 15. naloge je D, ki ga je izbral kar precejšen del tekmovalcev. V Tabela 5 

vidimo, da med napačnimi odgovori noben posebej ne izstopa, še najbolj mamljiv je videti 

odgovor E, kar bi pomenilo, da sta na shemi B zaporedno vezana dva med seboj vzporedno 

vezana upornika in tretji upornik. Na shemi A sta dva upornika vezana zaporedno in jima je 

tretji vezan vzporedno, kar seveda ni enaka vezava.  

 

Slika 11: Graf porazdelitve odgovorov za 15. nalogo. Odgovor A je označen s svetlo modro barvo, 

odgovor B z oranžno, odgovor C s sivo, odgovor D z rumeno in odgovor E s temno modro barvo. Z 

zeleno je označeno odstotno število dijakov, ki niso izbrali nobenega odgovora. Pravilni odgovor D je 

označen z rumeno barvo.  

Pri 15. nalogi opazimo zelo lepo naraščanje pravilnega odgovora D proti modri skupini. Ostali 

odgovori so pri vseh barvnih skupinah zastopani v precej manjšem številu. Število dijakov, ki 

niso obkrožili nobenega odgovora, prav tako ni veliko. Iz grafa na Slika 11 je razvidno, da 

naloga spada med lažje, oziroma v rumeno območje nalog, saj je krivulja, ki prikazuje 

pogostost izbire pravilnega odgovora, opazno višja od ostalih.  

Nalogo 11. lahko primerjamo z 20. nalogo iz NPZ leta 2008 (Slika 12), ker se v njej pojavi 

podobna shema električnega vezja in sicer z vprašanjem b).  
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Slika 12: 20. naloga iz NPZ leta 2008. 

Vidimo, da se tudi v 20. nalogi pojavi vezje z  dvema vzporedno vezanima vejama s po enim 

in dvema upornikoma v vsaki veji. 

 

Slika 13: 20. naloga iz NPZ leta 2008, vprašanje b). 

20. naloga, vprašanje b) na NPZ iz fizike 2008 spada v območje nad modrim, torej med 

najzahtevnejše naloge. V opisu dosežkov učencev 9. razreda na NPZ za leto 2008 piše, da 

učencem ne uspe s sklepanjem izračunati toka v eni veji vzporedno vezanih upornikov, ko 

poznajo tok v drugi veji in razporeditev enakih upornikov v obeh vejah. [9] 

V 15. nalogi morajo učenci le prepoznati vezje, ki je enako tistemu na shemi A, zato gre tu za 

1. taksonomsko stopnjo. Pri b) vprašanju 20. naloge (Slika 13), pa morajo učenci s sklepanjem 

izračunati tok v eni veji vzporedno vezanih upornikov, kar seveda pomeni višjo taksonomsko 

raven. Zato ne preseneča, da je naloga 13. iz tekmovanja Čmrlj boljše reševana, kot naloga 20. 

iz NPZ. 
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5.4 Analiza odgovorov 17. naloge 

Sedemnajsta naloga (Slika 14) spada v sivi razred, torej med naloge nad modrim območjem. 

Modra skupina je pri tej nalogi dosegla 62 % uspešnost, to je največja uspešnost med nalogami 

v sivem razredu.  

 

Slika 14: 17. naloga tekmovanja Čmrlj 2016/2017. 

Tabela 6: Prikaz vseh odgovorov za 17. nalogo po barvnih skupinah. Vrednosti so podane v procentih. 

  A B C D E X 

Zelena 8 10 6 28 19 29 

Rumena 6 13 15 16 6 43 

Rdeča 12 4 19 19 7 39 

Modra 9 4 42 9 5 32 
 

Pravilen odgovor 17. naloge je C, najbolj pogost napačen odgovor je D (Tabela 6). 

Predvidevamo, da zato, ker je ta odgovor najbolj enostaven, torej samo zaporedno dodamo še 

en upornik. Mislimo, da si dijaki to najlažje predstavljajo in so zato obkrožili odgovor D.  

Spet kar nekaj dijakov ni obkrožilo nobenega odgovora, največ iz rumene in rdeče skupine. 

Število posameznih napačnih odgovorov v splošnem pada proti modri skupini, a se pri vsakem 

odgovoru vmes pojavi skupina, kjer je delež posameznega napačnega odgovora večji kot v 

predhodni skupini (Slika 15). 
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Slika 15: Graf porazdelitve odgovorov za 17. nalogo. Odgovor A je označen s svetlo modro barvo, 

odgovor B z oranžno, odgovor C s sivo, odgovor D z rumeno in odgovor E s temno modro barvo. Z 

zeleno je označeno odstotno število dijakov, ki niso izbrali nobenega odgovora. Pravilni odgovor C je 

označen s sivo barvo. 

 

Slika 16: 20. naloga iz NPZ leta 2008, vprašanje a). 

17. nalogo lahko primerjamo z 20. nalogo iz NPZ na Slika 12, z vprašanjem a). 17. naloga 

govori o električni moči, vendar je precej težja, kot vprašanje a) pri 20. nalogi (Slika 16). V 17. 

nalogi morajo dijaki vedeti, da se skupni upor zmanjša, če vežemo upornik vzporedno in da se 

zato poveča tok in posledično tudi električna moč. Pri vprašanju a) iz 20. naloge morajo le 

sklepati o tem, skozi kateri porabnik teče večji tok. To vprašanje spada v zeleno območje, 

medtem ko 17. naloga spada med naloge nad modrim območjem. Po pričakovanjih je vprašanje 

a) iz 20. naloge iz NPZ veliko boljše reševano, kot 17. naloga iz tekmovanja Čmrlj. [9] 

Iz podrobnega opisa rezultatov nalog s področja elektrike vidimo, da je delež tekmovalcev, ki 

niso obkrožili nobenega odgovora, pri vseh štirih nalogah večji v rumeni kot v zeleni skupini 

dijakov. To je na prvi pogled videti nelogično, a na podlagi tega lahko sklepamo, da dijaki iz 

zelene skupine pač več ugibajo, dijaki iz rumene skupine pa so bolj previdni in raje ne obkrožijo 

nobenega odgovora, če niso prepričani, ali je pravilen.   
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6. ZAKLJUČEK  

Kot je napisano že v uvodu, v nalogi analiziramo rezultate in naloge s tekmovanja Čmrlj za 

šolsko leto 2016/2017 in jih primerjamo z analizo NPZ za fiziko leta 2016. Osredotočili smo 

se na naloge s področja elektrike in poskušali poiskati podobne naloge, ki so se pojavljale na 

Nacionalnih preverjanjih znanja za fiziko.  

Z analizo nalog smo uspeli izvedeti, da med lažje naloge spadajo tiste s področja merjenja in 

merskega sistema. Naloge srednje zahtevnosti zajemajo področja astronomije in kinematike, 

medtem ko med težje spadajo naloge s področja elektrike, mehanike, termodinamike.  

Glede na to, da so dijaki, ki so se 8. marca 2017 udeležili tekmovanja Čmrlj, leta 2016 reševali 

NPZ iz fizike, bi pričakovali, da bodo rezultati teh dveh testiranj podobni. Ugotavljamo, da je 

oblika porazdelitve rezultatov s tekmovanja Čmrlj podobna kot pri rezultatih NPZ, le da je 

Gaussova krivulja pomaknjena v levo, kar pomeni, da so dosežki na tekmovanju Čmrlj nižji. 

Tekom analize in primerjave nalog obeh tekmovanj smo ugotovili, da so naloge iz tekmovanja 

Čmrlj kognitivno veliko višje od nalog iz NPZ in zato bolj zahtevne tudi za reševanje. 

Predlagamo, da se v prihodnje dve nalogi iz sivega območja zamenja z lažjima nalogama iz 

zelenega ali rumenega območja. Tako bi bilo še vseeno dovolj težjih nalog, ki pokažejo razlike 

med bolj in manj uspešnimi dijaki, poleg tega bi se dosežki premaknili v desno, kar je dobro 

za samozavest dijakov in popularizacijo fizike. Ugotavljamo tudi, da se na tekmovanju Čmrlj 

pojavlja kar nekaj takšnih nalog, ki jih v NPZ ne najdemo. Zato ne moremo neposredno 

primerjati rezultatov za vsako nalogo in ugotoviti, na katerem tekmovanju je bila določena 

naloga boljše reševana.  

Na NPZ iz fizike leta 2016 sta izmed dvajsetih nalog samo dve s področja elektrike, na 

tekmovanju Čmrlj pa štiri. Dve izmed teh štirih spadata v naloge nad modrim območjem, ena 

v rumeno in ena v rdečo območje. Nalogi s področja elektrike na NPZ spadata v modro 

območje in med naloge nad modrim območjem, kljub temu, da ti dve nalogi preverjata znanje 

prve in druge taksonomske stopnje. Ker sta oba deleža nalog s področja elektrike majhna, lahko 

le v grobem sklepamo, da so bile naloge s področja elektrike bolje reševane na tekmovanju 

Čmrlj, kot na NPZ leta 2016. Iz podrobnega opisa rezultatov nalog s področja elektrike lahko 

sklepamo, da so dijaki iz zelene skupine pri vseh štirih nalogah precej ugibali. Dijaki iz rumene 

skupine večkrat niso obkrožili nobenega odgovora, zato je pri kakšni nalogi videti, kot da so jo 

dijaki iz zelene skupine rešili boljše od dijakov rumene ali celo rdeče skupine. 
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