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POVZETEK 

V diplomskem delu po nalogah analiziramo rezultate s tekmovanja srednješolcev iz 

znanja fizike Čmrlj, ki je potekalo 11. oktobra 2017. S primerjavo odgovorov po 

nalogah določimo težavnost posamezne naloge in jo uvrstimo v skupino – zelena, 

rumena, rdeča, modra, nad modro, kot pri analizah Nacionalnega preverjanja znanja 

(NPZ). Tako lahko vidimo, katere fizikalne teme so srednješolcem zahtevne oz. težke 

in jih primerjamo z rezultati NPZ iz fizike.  

Podrobneje predstavimo naloge s področja gibanja in primerjamo uspešnost 

tekmovalcev pri teh nalogah v primerjavi z ostalimi nalogami na tekmovanju. Naloge 

primerjamo z analognimi nalogami iz preteklih NPZ, tako da primerjamo uspešnosti 

reševanja na tekmovanju in pri NPZ. 
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ABSTRACT 

In the diploma thesis we analyze high school students’ results obtained at the physics 

competition “Čmrlj”, that took place on October 11th, 2017. By comparing the answers 

we determine the difficulty of each task and place it in a particular groups – green, 

yellow, red, blue and above blue, similar to National Assessment of Knowledge 

(NPZ) analysis. This comparison allowes us to observe, which topics in physics are 

the most difficult for the competing students. We also compare the results of the 

competition with the NPZ results.  

We present in more detail tasks from the field of kinematics and compare the 

successfulness of competitors in this tasks with the successfulness in other tasks in 

the competition. We also compare competition tasks with analogous tasks from past 

National assessments of knowledge in physics and we compare the success rate of 

solving those tasks in the competition and in the NPZ assessments.           
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1 UVOD 

Cilj diplomske naloge je analizirati rezultate s tekmovanja srednješolcev iz fizike 

Čmrlj v šolskem letu 2017/2018 s poudarkom na nalogah s področja gibanja. 

Tekmovanje je bilo izvedeno 11. oktobra 2017.  Gre za tekmovanje dijakov prvega 

letnika srednje šole oz. dijakov, ki imajo v tekočem šolskem letu prvič fiziko na 

srednješolskem nivoju. Naloge na tem tekmovanju so iz fizikalnih vsebin, ki jih 

zajema učni načrt fizike za osnovne šole. Tekmovanje Čmrlj je zastavljeno tako, da 

zajame relativno velik del srednješolske populacije. Naloge so izbirnega tipa, kar 

pomeni, da se da podatke relativno enostavno analizirati, zato v diplomski nalogi 

predstavimo statistično analizo tega tekmovanja. 

Tekmovanja so, podobno kot matura ali nacionalno preverjanje znanja, vir informacij 

o znanju dijakov in učencev pri določenem predmetu. Sklepamo, da se na 

tekmovanje prijavijo tisti dijaki, ki jih fizika zanima bolj kot tiste, ki se tekmovanja ne 

udeležijo. Navsezadnje se za sodelovanje na tekmovanju odloči vsak posameznik na 

podlagi svojih zanimanj, za razliko od Nacionalnega preverjanja znanja, ki se ga 

morajo udeležiti vsi učenci 9. razreda. 

Tekmovanja iz znanja fizike so v slovenskem okvirju, kot tudi po svetu prisotna že 

dalj časa. Taka tekmovanja so še posebej aktualna, ko govorimo o inflaciji ocen. 

Članek Inflacija pri internem ocenjevanju govori o tem, da je porast visokih ocen 

napram nič višjemu znanju. To se najbolj odraža pri internem ocenjevanju, ki ni tako 

strogo določeno in dopušča večjo variacijo med znanjem, oceno, pritiski in 

popuščanju na podlagi lastne presoje. Članek podaja primerjavo med uspehom 

učencev, ki so osnovno šolo končali pred 30 leti in povprečnim uspehom sedaj. 

Takrat je Bila povprečna ocena splošnega uspeha 3,3; nadpovprečnih pa je bilo 44 

% učencev. Če to primerjamo z letom 2005/2006, kjer je bilo kar 85 % nadpovprečnih 

učenk in učencev. Povprečni uspeh v letu 2005/2006 pa je bil 4,0, kar pomeni da se 

ocena dobro 3 ne smatra več, kot povprečna ocena, ampak je to postala ocena prav 

dobro 4. Z ukinitvijo splošnega uspeha pa je ta porast še bolj očiten. [1] 

V članku Interno ocenjevanje pri slovenski maturi: velike razlike med šolami, pa 

avtorji opažajo, kako zelo se razlikuje ocena internega dela mature v primerjavi z 

oceno maturitetne pole pri istem predmetu. O razlikah pri izmerjenem znanju 

poročajo tudi študije na podlagi mednarodnih meritev znanja, npr., TIMSS. Z večletno 

analizo meritev znanja lahko sistematično odkrivamo napake v šolskih sistemih in 

spremljamo, ali nivo znanja res narašča ali pa je v ozadju kaj drugega. Avtorji 

poudarjajo pomen mednarodnih meritev znanja, saj zagotavljajo pomembne merske 

značilnosti, kot so objektivnost, zanesljivost in veljavnost. [1],[2] 

Rezultati internega ocenjevanja laboratorijskega dela pri fiziki so si iz leta v leto zelo 

podobni. Glavni ocenjevalci ugotavljajo, da kandidati dosegajo visoko število točk, ter 

da je razlika med povprečnim dosežkom in največjim številom točk z leti čedalje 

manjša. Menijo, da je za ta porast povprečne ocene krivo subjektivno nagrajevanje 
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kandidatov. Največja razlika med povprečno oceno in maksimalnim številom točk pa 

je na šolah z najnižjimi rezultati pri pisnem delu. [2] 

Glavni namen diplomske naloge je, da rezultate tekmovanja Čmrlj analiziramo z 

enako metodologijo kot pri Nacionalnem preverjanju znanja (v nadaljevanju NPZ). To 

je smiselno, saj tako tekmovanje Čmrlj, kot tudi NPZ preverjata osnovnošolski nivo 

znanja fizike. Če torej rezultate analiziramo na enak način, lahko v grobem povemo 

kaj o težavnosti nalog, težavnosti tekmovanja, znanju učencev, ki se prijavijo na 

tekmovanje ipd.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu predstavimo tekmovanje iz 

znanja fizike Čmrlj. V drugem delu predstavimo metodo, s katero analiziramo 

podatke in sicer gre za metodo povzeto po NPZ. Tretji del je sestavljen iz globalne 

analize rezultatov tekmovanja Čmrlj v šolskem letu 2017/2018 in primerjavo z NPZ 

rezultati leta 2016 ter analizo nalog in rezultatov s področja gibanja na tem 

tekmovanju. 

Pri analizi tekmovanja nas zanima, kako uspešno so dijaki reševali tekmovalne 

naloge, katere naloge so bile v katerem območju – kot pri NPZ analizi. Želimo 

preveriti ali lahko preko analize rezultatov povemo kaj več o zahtevnosti nalog na 

tekmovanju Čmrlj in o znanju dijakov, ki se prijavijo na to tekmovanje. Pričakujemo, 

da bo povprečje glede reševanja na tekmovanju Čmrlj in NPZ dokaj podobno oz. 

primerljivo. Zahtevnost nalog na tekmovanju je večja, torej pričakujemo zahtevnejše 

naloge kot pri NPZ, vendar predvidevamo, da so tudi tekmovalci tisti dijaki, ki jih bolj 

zanima fizika in je tudi njihovo znanje večje od povprečja v populaciji. 

Podrobneje predstavimo naloge iz gibanja na tekmovanju Čmrlj in jih glede na 

težavnost primerjamo z drugimi nalogami. Zanima nas tudi, kakšni so bili rezultati na 

NPZ pri tematsko podobnih nalogah in kako ti rezultati sovpadajo. 

2 TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA FIZIKE 

ČMRLJ 

Tekmovanje srednješolcev iz znanja fizike Čmrlj, se je prvič izvedlo v šolskem letu 

2017/2018. Tudi prej se je izvajalo tekmovanje takšnega formata, le da pod 

drugačnim imenom, tako da ima tekmovanje približno petletno zgodovino. Organizira 

ga Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, vodi in usmerja pa ga 

Komisija za tekmovanja srednješolcev v znanju fizike, ki jo tvorijo trije člani društva. 

Pri organizaciji tekmovanja sodelujejo člani Društva , učitelji fizike, pedagoški delavci, 

študenti Fakultete za matematiko in fiziko, pedagoških fakultet ter druge ustanove, ki 

delujejo na področju fizike.  [3] 

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo 

leto učijo fiziko na srednješolski stopnji. Vsebina tekmovalnih nalog lahko zajema vse 

vsebine fizike 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami, ter vse fizikalne vsebine 

iz naravoslovja.  [3] 
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Cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje znanja, primerjanje znanja fizike med dijaki 

in šolami, popularizacija fizike, odkrivanje za fiziko nadarjenih dijakov, uvajanje 

mladih k samostojnemu delu, uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu 

in uporabi fizikalne literature, priprava dijakov na sodelovanje na mednarodnih 

tekmovanjih. Tekmovanje ima samo šolsko raven, naloge pa pripravi državna 

tekmovalna komisija. Izdelke vrednotijo učitelji šole, najuspešnejši tekmovalci v 

skladu s pravilnikom prejmejo priznanje. [3] 

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom pripravi Komisija tekmovanja. 

Praviloma tekmovanje vsebuje 20 nalog izbirnega tipa, pri katerih je pet možnih 

odgovorov (A, B, C, D, E). Pravilen odgovor se točkuje s 4 točkami, nepravilen z -1 

točko (negativne točke), neodgovorjeno vprašanje pa prejme 0 točk. Ker ima 

tekmovalec ob začetku tekmovanja že 20 točk je lahko končni rezultat tekmovalca od 

0 točk do 100 točk. Reševanje nalog na tekmovanju traja 60 minut. [3] 

Ker tekmovanje temelji na znanju fizike na osnovnošolskem nivoju lahko v nalogah 

nastopajo novi fizikalni pojmi, pojavi in naprave le, če so v nalogi posebej opisani in 

razloženi. [3] 

Ker v nadaljevanju primerjamo rezultate tekmovanja Čmrlj in Nacionalnega 

preverjanja znanja, je na tem mestu smiselno podati komentar glede pripomočkov na 

obeh preverjanjih. Pri obeh imajo lahko učenci podobne pripomočke (pisalo, 

geometrijsko orodje, žepno računalo), vendar pri NPZ dobijo v preizkusu tudi list z 

osnovnimi fizikalnimi konstantami in obrazci, pri tekmovanju Čmrlj pa tega 

pripomočka ni. 

3 METODA ZA ANALIZO 

Metoda za analizo podatkov s tekmovanja Čmrlj je povzeta po metodi za analizo 

podatkov na Nacionalnem preverjanju znanja. Tako lahko rezultate predstavimo na 

enak način in lažje primerjamo tekmovanje Čmrlj in NPZ iz fizike.     

Opisi dosežkov v letnem poročilu o izvedbi NPZ so narejeni po zgledu opisov 

mednarodnih raziskav znanja, kot so PISA, TIMSS in PIRLS. Vsebujejo grafične 

predstavitve in kvalitativne opise izbranih območij na lestvici dosežkov. Slednji 

omogočajo vpogled v znanja in zmožnosti, ki so jih učenci v določenem območju 

izkazali s svojimi dosežki. [4] 

Grafična predstavitev dosežkov vsebuje dosežke vseh učencev iz določenega 

predmeta, ki so razvrščeni od najnižjega do najvišjega. Višina stolpca predstavlja 

število učencev z danim dosežkom. Na grafični predstavitvi so nekateri stolpci 

obarvani z drugo barvo, kar označuje eno od štirih območij: zeleno, rumeno, rdeče in 

modro; to pomeni, da so ti učenci v določenem barvnem območju. [4] 

Zeleno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje 

četrtine dosežkov (glede na ostale dosežke). V območju je vsaj 10 % učencev, tako 

naj bi bili njihovi dosežki nekje od 20 % do 30%. [5] 
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Rumeno  območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo polovice 

dosežkov (glede na ostale dosežke). V območju je vsaj 10 % učencev, tako naj bi bili 

njihovi dosežki nekje od 45 % do 55 %. [5] 

Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje 

četrtine dosežkov oz. tri četrtine (glede na ostale dosežke). V območju je vsaj 10 % 

učencev, tako naj bi bili njihovi dosežki nekje od 70 % do 80%. [5] 

Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini 

dosežkov (glede na ostale dosežke). V območju je vsaj 10 % učencev z najvišjimi 

dosežki. Tako naj bi bili njihovi dosežki nekje od 90 % naprej. [5]  

Pri NPZ je naloga uspešna v določenem območju, če je dano nalogo pravilno rešilo 

vsaj 65 % učencev v tem območju. Tako lahko v splošnem pričakujemo, da nalogo iz 

nekega območja npr. rumenega, uspešno rešujejo učenci iz rumenega območja in vsi 

učenci iz višjih območij. Oziroma lahko rečemo, da učenci rdečega območja uspešno 

rešujejo naloge iz rdečega, rumenega in zelenega območja. Učenci v modrem 

območju pa so uspešno reševali naloge modrega in vseh ostalih območij. [5]  

Tako razvrščene naloge lahko uporabimo kot opis oz. sintezo vsebin, ki so skupne 

nalogam iz nekega območja. Vsebina znanja nekega območja tako poda kvalitativni 

oz. vsebinski opis tega območja. [5] 

 

4 ANALIZA IN REZULTATI 

V analizo smo vključili vseh 1222 preizkusov s Tekmovanja v znanju fizike za 

srednješolce Čmrlj v šolskem letu 2017/2018, ki se je izvajalo 11. oktobra 2017. 

Podatki so bili pridobljeni s strani tekmovalne komisije za tekmovanje Čmrlj.  

Tekmovanje sestavlja 20 nalog iz različnih fizikalnih področij, pri čemer je vsaka 

naloga neodvisna od vseh ostalih. Na posamezno nalogo je možno odgovoriti z enim 

od odgovorov A, B, C, D, E. Pri točkovanju dobi dijak za vsako pravilno rešeno 

nalogo 4 točke, za vsako nepravilno rešeno nalogo pa se mu odšteje -1 točka. Če 

tekmovalec pri nalogi ne poda odgovora se to točkuje z 0 točkami. Zaradi negativnih 

točk ima pri točkovanju vsak dijak začetnih 20 točk, da so rezultati razporejeni med 0 

in 100 točk. [3] 

Na tekmovanju iz znanja fizike Čmrlj v šolskem letu 2017/2018 je bilo najmanjše 

doseženo število točk 0 točk in največje 95 točk. Graf na sliki 1 prikazuje porazdelitev 

učencev po doseženem številu točk. Zaradi velikega števila možnih doseženih točk in 

posledično majhnega števila učencev s točno določenim številom točk učence 

razvrstimo v razrede glede na število doseženih točk tako, da je posamezen razred 

širine 5 točk. [5] 
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Slika 1: Graf porazdelitve učencev po točkah. Velikost stolpcev predstavlja število dijakov v 
posameznem razredu, širine 5 točk. Nad stolpci je, za lažje branje grafa, zapisano število 
dijakov v posameznem razredu. S svetlo barvo je označen razred, ki vsebuje mediano 
porazdelitve. 

Na Slika 1 vidimo, da ima porazdelitev obliko Gaussove krivulje, ki ima vrh 

premaknjen od sredine proti levi. Največje število dijakov (177) je v razredu od 21 do 

25 točk, najmanjše število dijakov (nič) pa je v razredu od 96 točk naprej, saj noben 

ni dosegel toliko točk. Učenec, ki je zasedel 611 mesto in je torej rezultatsko točno na 

sredini ima 34 točk (mediana porazdelitve) in je v razredu od 32 do 36 točk. Tako je 

Gaussova krivulja premaknjena v levo od sredine pri 50 točkah za približno 15 točk. 

Večina dijakov je dosegla od 16 do 50 točk. Povprečno število doseženih točk je 35,5 

točke, modus porazdelitve je 25 točk in mediana 34 točk. 
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Slika 2: Graf porazdelitve dijakov po številu doseženih točk, ko izberemo širino razreda - 3 
točke. Dijaki so razvrščeni v barvne skupine: modro, rdečo, rumeno in zeleno, kot je opisano 
v poglavju 2. 

Slika 2 prikazuje porazdelitev dijakov po številu doseženih točk. Širina stolpcev se 

razlikuje od tiste na sliki 1. Na sliki 2 je širina posameznega razreda 3 točke, da lahko 

bolj smiselno izberemo, kateri dijaki so v posamezni barvni skupini. 
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4.1 Uspešnost reševanja po nalogah  

 

Tabela 1: Tabela uspešnosti tekmovalcev po nalogah. Vrstice prikazujejo posamezno 
nalogo, v stolpcih X, A, B, C, D, E  je število izbranih odgovorov, kjer  X pomeni, da dijaki 
niso izbrali nobenega od podanih odgovorov. Stolpec pravilni odgovor podaja rešitev 
posamezne naloge, število dijakov, ki so odgovorili pravilno, je označeno z modro barvo. 
Stolpec uspešnost (%) pove kako uspešno so dijaki reševali posamezno nalogo v odstotkih. 
Stolpec uspešnost tistih, ki so odgovorili (%) pove, kolikšna je bila uspešnost v odstotkih le 
med tistimi dijaki, ki so pri posamezni nalogi izbrali enega izmed ponujenih odgovorov. 

 

Tabela 1 prikazuje število srednješolcev, ki so se odločili za posamezen odgovor pri 

določeni nalogi. Pravilen odgovor je označen z modro barvo in zapisan v stolpcu 

pravilni odgovor. Uspešnost dobimo tako, da število dijakov, ki so nalogo rešili 

pravilno, delimo s številom vseh tekmovalcev. Opazimo, da največ dijakov, kar 693, 

ni odgovorilo na 19. nalogo, sledita 17. in 12. naloga. Dijaki so najbolj uspešno rešili 

7. nalogo, z 58,3 % uspešnostjo. Najslabše reševani nalogi sta 19. naloga, s 5,3 % 

uspešnostjo, ter 2. naloga, s 9,5 % uspešnostjo. Z zadnjim stolpcem smo preverili, 

kako zelo na uspešnost vplivajo tisti, ki niso izbrali nobenega od odgovorov, ampak 

so nalogo pustili nerešeno. Uspešnost tistih, ki so odgovorili pri posamezni nalogi, 

izračunamo  tako, da število dijakov, ki so nalogo rešili pravilno, delimo s številom 

dijakov, ki so na posamezno nalogo odgovorili. Pri večini nalog se rezultat uspešnosti 

razlikuje do 8 %. Največje odstopanje opazimo pri 14. in 12. nalogi, kjer je razlika 

obakrat okoli 14 %. 

Uspešnost srednješolcev pri posamezni nalogi lahko še lepše vidimo iz slike 3. Višina 

stolpca tu predstavlja uspešnost v % pri posamezni nalogi. 
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Slika 3: Graf uspešnosti tekmovalcev po nalogah. Na vodoravni osi so razporejene naloge na 
tekmovanju, višina stolpca predstavlja uspešnost dijakov, pri posamezni nalogi, v odstotkih. 

Vidimo, da je le tri naloge rešila več kot polovica tekmovalcev ( naloge 1, 7 in 13). Na 

Slika 3 opazimo tudi, da sta kar dve nalogi reševani z manj kot 10 % uspešnostjo. To 

sta 2. in 19. naloga. Graf na Slika 3 nakazuje, da so bile naloge za dijake zelo 

zahtevne, saj je kar 17 nalog od 20-ih rešila manj kot polovica tekmovalcev.   

Naloge razporedimo v barvne razrede. Naloga je določene barve, če so jo dijaki te 

barvne skupine reševali z vsaj 65 % uspešnostjo. 

 

Slika 4: Porazdelitev nalog v barvne skupine. Barva označuje skupino, v katero je uvrščena 
posamezna naloga. Sivo obarvani stolpci predstavljajo naloge, ki sodijo v skupino nad 
modrim območjem. 

Na Slika 4 opazimo, da je kar 9 nalog nad modrim območjem, torej je skoraj polovica 

nalog pretežka tudi za 10 % najboljših tekmovalcev. Sedem nalog se uvrsti v modro 
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skupino, kar pomeni, da je kar 7 nalog uspešno rešilo samo 10 % najboljših 

tekmovalcev. Rdeče naloge so tri, kar pomeni da je te naloge uspešno reševala 

najboljša četrtina tekmovalcev. Samo 7. naloga je obarvana rumeno, to pomeni, da je 

samo 7. nalogo uspešno, torej s 65 % uspešnostjo, rešila vsaj polovica tekmovalcev. 

Na tekmovanju ni bilo nobene naloge, ki bi jo uspešno reševala zelena skupina. 

Razmerje med številom nalog nad modrim območjem in številom zelenih nalog, je           

9 : 0 in nam pove, da so bile naloge preveč zahtevne. 

 

Tabela 2: Uspešnost reševanja nalog po barvnih skupinah za kriterij 65 %. Vrednosti so 
izražene v % , upoštevani pa so vsi dijaki, tudi tisti, ki niso izbrali nobenega odgovora. 

 

V Tabela 2 je prikazana uspešnost posamezne barvne skupine pri določeni nalogi. 

Slika 4 je grafični prikaz Tabela 2, kjer lahko v % vidimo, kako so dijaki določenega 

barvnega območja reševali naloge. Po takem načinu barvanja kar 16 nalog spada 

med težke in zelo težke naloge, kar ni primerljivo z NPZ. 

Opazimo, da uspešnost dijakov po nalogah pada od modre proti zeleni skupini. To je 

pričakovano saj so tekmovalci modre skupine bolje kot, recimo, tekmovalci iz rumene 

skupine, reševali celoten test. Pri  17. nalogi je opazna velika razlika med modrim in 

vsemi drugimi območji, ki jih pravzaprav ne moremo ločiti med seboj. Zanimiva je 18. 

naloga, katero so najslabše reševali tekmovalci rumene skupine. To bi lahko 

pomenilo, da je več dijakov obkrožilo nek odgovor, pa čeprav niso poznali pravega 

odgovora. Če bi slepo izbirali odgovor pri neki nalogi tega tekmovanja, bi imeli 20 % 

možnost, da smo izbrali pravi odgovor. Torej so vrednosti uspešnosti okoli 20 % 

delikatne glede interpretiranja rezultatov in vzrokov za tako uspešnost. Od vseh 

rezultatov pa najbolj odstopa uspešnost dijakov pri 19. nalogi. Vse vrednosti so pod 8 

%, kar pomeni, da dijaki te naloge niso rešili z 8 % uspešnostjo. Tudi 10 % najboljših 

tekmovalcev ni te naloge rešilo z več kot 7 % uspešnostjo.  

Tudi če bi spustili kriterij in za uspešno reševanje privzeli kriterij 50 % ne pride do 

bistvenih razlik v razvrstitvi nalog v barvna območja. Opazimo, da je 7. naloga blizu 

uvrstitve v zeleno območje, a se vanj ne uvrsti. Še vedno nobena naloga ni dodeljena 

v zeleno območje. Razlika se pojavi pri prvi nalogi, ki postane rumena naloga. 4., 9. 

in 11. naloga postanejo naloge rdečega območja, 12. naloga pa je razvrščena pod 

modre naloge.  

Razlike, da pride do tako velikih odstopanj med tekmovanjem Čmrlj in NPZ, lahko 

pripišemo težavnosti nalog in načinu točkovanja. Pri NPZ učenec ne more prejeti 

negativnih točk, pri tekmovanju Čmrlj pa se napačen odgovor točkuje z odbitkom ene 

točke, zato marsikateri tekmovalec premisli, če bo podal odgovor ali raje pustil nalogo 
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nerešeno, kadar ni prepričan v pravilnost svoje izbire. Zato je morda zaradi boljše 

primerjave z NPZ smiselno rezultate po nalogah razvrstiti v barvne razrede malo 

drugače. Pri računanju uspešnosti upoštevamo le tiste dijake, ki so izbrali enega od 

odgovorov A, B, C, D ali E. Število dijakov v določenem območju, ki so pravilno rešili 

nalogo delimo s številom dijakov, ki so podali odgovor pri dotični nalogi. Tako ne 

upoštevamo dijakov, ki niso obkrožili nobenega odgovora pri posamezni nalogi. Pri 

vsaki nalogi in vsakem območju moramo torej odšteti te dijake, kar zmanjšuje 

samousklajenost metode, saj se število dijakov, ki so izbrali enega od odgovorov, 

spreminja od naloge do naloge in prav tako od območja do območja. Ta 

preoblikovana metoda je kljub temu smiselna, ker zmanjša vpliv negativnih točk 

zaradi odločanja dijakov za izbiro enega od ponujenih odgovorov.  

Tabela 3: Uspešnost reševanja (kriterij 65 %) po nalogah in barvnih območjih. Upoštevamo 
samo tekmovalce območij, ki so na nalogo odgovorili z A, B, C, D ali E. 

   

Primerjava Tabela 2 in Tabela 3 razkrije, da s to metodo postaneta 12. in 17. naloga 

modri nalogi. Rezultati kljub spremenjeni metodi še vedno niso primerljivi s tistimi z 

NPZ, saj nimamo nalog, ki bi bile uspešno reševane v zelenem območju. To 

dokazuje preveliko zahtevnost nalog za izbrano množico tekmovalcev. 

Naloge analiziramo po barvnih območjih. Sklicujemo se na Tabela 3, ki podaja najbolj 

smiselno analizo nalog in omogoča primerjavo z NPZ. Naloge s tekmovanja Čmrlj so 

kot priloga dodane diplomskemu delu. 

Rumeno območje: 

V to območje sodi 7. naloga, ki je bila v rumeni skupini reševana s 65 % uspešnostjo, 

višji skupini pa sta jo rešili z 80 % oziroma 90 % uspešnostjo. Dijaki z dosežki v tem 

območju znajo izračunati pot za enakomerno in enakomerno pospešeno gibanje iz 

grafa v(t). 

Rdeče območje:  

V to območje spadajo 1., 13. in 16. naloga. Uspešnost pri teh nalogah lepo pada od 

modre k zeleni skupini. Dijaki tega območja znajo izračunati masni tok iz 

prostorninskega toka, razumejo pomen negativnega temperaturno razteznostnega 

koeficienta in znajo prepoznati vrsto gibanja iz grafa v(t). 

 

Modro območje: 

Je območje z največ nalogami, to so 3., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 14. in 17. naloga in 

zajemajo teme iz elektrike, volumna, vzgona, tlaka v tekočinah, svetlobe, optike in sil. 
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Dijaki znajo izračunati električno delo iz moči, rešujejo kompleksnejše naloge iz tlaka 

v tekočinah in sil, rešujejo naloge iz vzgona, znajo izračunati silo krogle na dno 

posode, v kateri je voda; razumejo povezavo med vezavo žarnic, stikal in močjo 

svetenja. Razumejo, kako je prepustnost svetlobe skozi več enakih plasti odvisna od 

lastnosti ene plasti, iz opisa postavitve leče, zrcala, ter načina širjenja svetlobe po 

prehodu skozi sistem znajo izračunati razdaljo med lečo in zrcalom, poznajo 

povezavo med električno silo in razdaljo. Uporabijo 2. Newtonov zakon na 

kompleksnem primeru, ki zahteva tudi upoštevanje vzgona in tlaka v tekočinah. 

Sivo območje: 

V sivo območje sodijo vse preostale naloge, to so 2., 8., 10., 15., 18., 19. in 20. 

naloga. To so naloge s področja sil, gibanja, elektrike, termodinamike, magnetizma in 

toplote. Vse naloge so kognitivno zelo zahtevne, vsebujejo nove pojme ali pa imajo 

premalo podatkov. Učenci ne znajo izračunati potisno silo rakete (navpično gibanje), 

ne znajo izračunati spremembo hitrosti med prostim padom, ne prepoznajo situacije, 

ko ima naloga premalo podatkov, ne razumejo povezave med močjo na izbranem 

viru spreminjanjem vezja z dodatnimi žarnicami, ne prepoznajo vsebine enačbe iz 

zapisane enačbe, ne razumejo pojema negativne hitrosti in iz grafa v(t) ne 

prepoznajo, kaj se dogaja z dvema telesoma, ki se gibljeta po premici z negativnim 

pospeškom. Ne znajo primerjati nihajnih časov znotraj tuljave in magnetnega polja. 

Težko rečemo, kaj je razlog, da so nekatere naloge bolje in druge slabše reševane. 

Pomembno vlogo ima kognitivna stopnja naloge in razumevanje abstraktnejših 

fizikalnih tem, kot so vzgon, tlak v tekočinah, prav tako pa je v nalogah kar nekaj 

novih pojmov, ki so tekmovalcem neznani. 

Tekmovalci bolje rešujejo naloge z nižjo kognitivno stopnjo, naloge, ki so jih večkrat 

reševali, naloge, katerih rešitev sledi direktno iz ene enačbe, naloge iz vsakdanjih 

izkušenj ipd.  

 

4.2 Primerjava tekmovanja Čmrlj z NPZ 

Nacionalno preverjanje znanja poteka na koncu 9.razreda osnovne šole, pri čemer je 

preverjanje iz fizike prisotno vsakih nekaj let. Tekmovanje Čmrlj pa poteka v začetku 

1. letnika srednje šole, oziroma za dijake, ki imajo prvo leto fiziko na srednješolskem 

nivoju. Naloge tekmovanja povzemajo teme, ki so obravnavanje v osnovni šoli, zato 

lahko primerjamo vsebino in zahtevnost nalog med preizkusoma. Število dijakov, ki 

se udeležijo tekmovanja Čmrlj je znatno manjše (nekaj nad 1000 tekmovalcev), kot 

število učencev na NPZ (okoli četrtina populacije, torej okoli 4000 – 4500 učencev), 

vendar lahko kljub temu statistično analiziramo rezultate, daj sta oba vzorca dovolj 

velika za tako analizo.  

Kot smo že povedali, tekmovanje Čmrlj sestavlja 20 nalog zaprtega tipa. Tekmovalec 

začne z 20 točkami, nato za pravilen odgovor prejme 4 točke, za nepravilen odgovor 

prejme -1 točko. Naloge na NPZ pa so tako odprtega, kot tudi zaprtega tipa, možnih 
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pa je 36 točk. Učenec za posamezen del prejme eno ali nič točk, negativnih točk pa 

ni.  

Populacija učencev, ki rešujejo NPZ je velika, saj je to preizkus znanja na državni 

ravni. Pri tekmovanju Čmrlj pa se dijaki prijavijo prostovoljno, v kolikor jih tekmovanje 

zanima. Tako se pokaže zanimanje za fiziko pri posameznem dijaku, ki se prijavi na 

tako tekmovanje. Preko primerjave učencev in dijakov ter količino zanimanja pri vsaki 

skupini bi pričakovali podobne rezultate reševanja nalog. Pri tekmovanju Čmrlj so 

zahtevnejše naloge, vendar pa se na tekmovanje prijavijo le tisti, ki to želijo. 

Rezultate tekmovanja Čmrlj za šolsko leto 2017/2018 primerjamo z rezultati NPZ iz 

fizike za leto 2016. NPZ iz fizike se v šolskem letu 2017/2018 ni izvajal. 

 

 

 

Slika 5: Graf porazdelitve učencev po točkah na NPZ iz fizike v letu 2016. [6] 
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Slika 6: Graf porazdelitve dijakov po točkah na tekmovanju Čmrlj. Posamezen razred je širok 
3 točke. 

Primerjava Slika 5, Slika 6 in Slika 1 nam pokaže, da imata oba grafa obliko Gaussove 

krivulje. Razlika je, da je pri grafu iz NPZ vrh porazdelitve zelo blizu 50 %, pri 

tekmovanju Čmrlj pa je vrh precej premaknjen v levo. Lokacija barvnih območij na 

grafih ni enaka, saj je pri tekmovanju Čmrlj rumeno območje  pri 34 %, pri NPZ pa pri 

50 %, kar je tudi bolj primeren rezultat. Prav tako je razlika vidna pri položaju rdečega 

in zelenega območja. Pri NPZ je bolj smiselna porazdelitev učencev po točkah, kar 

pomeni, da je bil test sestavljen iz ravno prav zahtevnih nalog. Prav tako se vidi, da je 

težavnost tekmovanja precej večja kot težavnost NPZ: kljub temu, da imajo 

tekmovalci v povprečju več znanja kot povprečni učenec, je povprečni dosežek na 

tekmovanju precej nižji od povprečnega dosežka na NPZ iz fizike. 

 

5. ANALIZA REZULTATOV NALOG S PODROČJA GIBANJA 

 

Pri analizi nalog s področja gibanja se navezujemo na že navedene podatke o 

uvrščenosti nalog v posamezna območja (Tabela 3) in uspešnosti reševanja vseh 

tekmovalcev pri nalogi (Tabela 2). Podrobneje pogledamo naloge, rezultate 

tekmovalcev, uvrščenost naloge v barvno območje ter naloge primerjamo s 

podobnimi nalogami na NPZ. 
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5.1 Analiza 7. naloge 

Sedma naloga je bila najboljše reševana na celotnem tekmovanju Čmrlj v šolskem 

letu 2017/2018. Naloga spada v rumeno območje, saj jo je ta skupina reševala s  % 

uspešnostjo. Rdeči so bili 80 % uspešni, modri pa 90 % uspešni pri tej nalogi. 

 

 

Slika 7: 7. naloga s tekmovanja Čmrlj v šolskem letu 2017/2018 

 

Dijaki so morali razbrati podatke o enakomerno pospešenem in enakomernem 

gibanju iz grafa v(t) ter izračunati pot, ki jo avto prevozi v prvih 20 sekundah. 

 

Tabela 4: Uspešnost dijakov posameznih barvnih skupin za 7. nalogo. Vrednosti so podane v 
odstotkih. Pravilni odgovor je označen z modro barvo. 

 

Vidimo (Tabela 4), da odstotna vrednost pravilnega odgovora narašča od zelene proti 

modri skupini. Pri napačnih odgovorih pa vrednosti padajo od zelenega območja proti 

modremu. To je smiselno, saj od manj uspešnih učencev (zelena skupina) 

pričakujemo, da bo imela večji delež nepravilnih odgovorov v primerjavi z dijaki 

ostalih barvnih območij. Prav tako od bolj uspešnih učencev (modra skupina) 

pričakujemo, da jih bo večina odgovorila pravilno in le nekaj napačno.  
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Slika 8: Porazdelitev uspešnosti reševanja 7. naloge, dijakov različnih barvnih območij. 
Različna barvna območja so nanizana na x osi porazdelitve. Možni odgovori X, A, B, C, D, E 
so predstavljeni z različnimi barvami, kot prikazuje legenda.   Pravilni odgovor predstavlja sivi 
graf. 

Na Slika 8 vidimo, da pravilni odgovor B, ki je na sliki sive barve, zelo odstopa od 

ostalih odgovorov. Vidimo tudi, da pogostost pravilnega odgovora pričakovano 

narašča od zelene skupine proti modri skupini. Linije drugih, napačnih odgovorov pa 

ravno obratno, padajo od zelene proti modri skupini. 

Ker je pri tekmovanju Čmrlj možno dobiti zgolj vse točke (4 točke), 0 točk oz. -1 točko 

bomo tudi pri analizi podobnih nalog iz NPZ upoštevali rezultate učencev, ki so rešili 

nalogo v celoti. To velja tudi v naslednjih analizah nalog. 

V preteklih preizkusih znanja iz fizike ne najdemo ekvivalentne naloge, temveč 

naloge za izračun poti pri enakomernem gibanju ali samo pri enakomerno 

pospešenem gibanju.   

16. naloga na NPZ iz leta 2012 naknadni rok vsebuje graf v(t), ter prikazuje 

enakomerno in enakomerno pospešeno gibanje vozička. Vprašanje b) se nanaša na 

našo nalogo. Navodilo pravi, da je potrebno iz grafa v(t) na delu, ko je gibanje 

enakomerno izračunati prevoženo pot. Podatke je treba, kot pri naši nalogi razbrati iz 

grafa v(t). Naloga je ovrednotena z dvema točkama.  

Ker je bila šestnajsta naloga je na naknadnem roku, je podatkov o reševanju tako 

malo ( le okoli 50 učencev), da nima smisla delati primerjave z tekmovanjem Čmrlj. 

Nalogo navajamo le kot primer podobne naloge. 
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Slika 9: 16. naloga na NPZ iz fizike, 2012, naknadni rok [7] 

Pri 17. nalogi na NPZ iz fizike, leta 2007, nas zanima samo c) del, ki je vreden 2 

točki. Učenci znajo prebrati podatke iz grafa  in iz njih izračunati povprečno hitrost pri 

pospešenem/pojemajočem gibanju. Znajo preko povprečne hitrosti izračunati pot pri 

enakomerno pospešenem/pojemajočem gibanju. Naloga je na II. kognitivni ravni in 

se uvrsti v modro območje, kar nam pove, da jo je uspešno rešilo le zgornjih 10 % 

učencev. [9]  
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Slika 10:  17. naloga iz NPZ leta 2007. [8] 

Pri 7. nalogi na tekmovanju Čmrlj so dijaki izračunali del poti za enakomerno in del 

poti za enakomerno pospešeno gibanje. Taka naloga se je uvrstila v rumeno 

območje, naloga na NPZ, ki je vsebovala le del tega, kar zahteva 7. naloga s 

tekmovanja, se je uvrstila v modro območje. To nam pove, da se je kljub temu, da je 

bila naloga na tekmovanju Čmrlj zahtevnejša, uvrstila dve barvni skupini nižje. Če je 

na NPZ 17 c) nalogo uspešno rešilo le 10 % najbolj uspešnih učencev, je na 

tekmovanju Čmrlj nalogo 7 uspešno rešila polovica učencev (od rumene skupine 

navzgor). To je močan kazalec, da se na tekmovanje prijavijo učenci, ki imajo več 

znanja fizike kot povprečen predstavnik celotne populacije.   

5.2 Analiza 8. naloge 

Ta naloga spada v območje nad modrim. Modra skupina je pri njej dosegla 46 % 

(Tabela 5) uspešnost. 

 

Slika 11: 8. naloga tekmovanja Čmrlj 2017/2018 
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Tabela 5: Uspešnost dijakov posameznih barvnih skupin za 8. nalogo. Vrednosti so podane v 
odstotkih. Pravilni odgovor je označen z modro barvo. 

 

Pravilni odgovor pri 8. nalogi je A, torej 8 m/s. Nalogo smo uvrstili med gibanje, saj se 

jo da rešiti na tak način. Da se jo rešiti tudi z uporabo energij in ohranitve mehanske 

energije. Veliko dijakov ni obkrožilo nobenega odgovora, vseeno pa je bil odgovor A 

v vsaki barvni skupini najpogostejši odgovor. Prav tako je zanimivo, da so dijaki 

rdeče, rumene in zelene skupine po uspešnosti zelo izenačeni. To pomeni, da naloga  

teh dijakov ne razločuje bistveno glede na raven znanja. 

 

Slika 12: Graf prikazuje porazdelitev posameznega odgovora  po barvnih skupinah za 8. 
nalogo. Pravilen odgovor je A je oranžne barve. Legenda prikazuje, katera krivulja 
predstavlja posamezen odgovor. 

 

Krivulja pravilnega odgovora (Slika 12, oranžna črta) narašča od zelene proti modri 

skupini, kar je pričakovano in potrjuje, da znanje pri posamezni nalogi narašča glede 

na globalno razvrstitev. Modra krivulja kaže, kako se po barvnih skupinah spreminja 

delež dijakov, ki niso odgovorili. Opazimo, da je delež dijakov, ki so se vzdržali 

odgovora, v modri in rdeči skupini večji, kot pri rumeni in zeleni skupini. To pomeni, 

da so dijaki modrega in rdečega območja prepoznali, da gre za zahtevnejšo nalogo 

in hkrati namiguje, da so učenci zelene in rumene skupine morda tudi ugibali, saj so 

vsaj v zeleni skupini nepravilni odgovori izbrani s precej podobno pogostostjo. 
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Na NPZ je precej nalog povezanih s prostim padom ali pa s padanjem z ene višine 

na drugo. Naloge sprašujejo, na primer, po spremembi kinetične in potencialne 

energije. 18.b naloga iz leta 2014 je še najbolj podobna 8. nalogi tekmovanja Čmrlj. 

 

Slika 13: 18.b) naloga iz NPZ, leta 2014. [10] 

Del b) naloge 18 sprašuje po končni hitrosti jabolka, tik preden pade na tla. Podana 

je povprečna hitrost med padanjem, tako da je ta naloga z vidika reševalca nekoliko 

lažja kot 8. naloga na tekmovanju.  

Pri nalogi 18.a) so učenci morali prepoznati pospešek prostega pada kot težni 

pospešek. Ta del naloge je I. taksonomske stopnje in je razvrščena v rdeče območje. 

Naloga 18.b) pa je II. taksonomske stopnje in je uvrščena v modro območje, kar 

pomeni, da jo uspešno reši 10 % najboljših učencev. Naloga na tekmovanju Čmrlj je 

bila po tipu zahtevanega znanja težja, pa vendar lahko rečemo, da je izračun končne 

hitrosti pri prostem padu zahtevna naloga tako za devetošolce, kot tudi za dijake. [11] 

 

5.3 Analiza 16. naloge 

Šestnajsta naloga spada v rdeče območje. Modra skupina nalogo reši z 87 % 

uspešnostjo, rdeča pa s 70 % uspešnostjo. 

 

Slika 14: 16. naloga na tekmovanju Čmrlj 
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Pri nalogi je v ospredju predvsem bralno razumevanje. Že vprašanje je zanikano, kar 

pomeni, da dijak poleg znanja potrebuje tudi koncentracijo. Naloga podaja pet gibanj, 

katere so dijaki že srečali. Naloga torej preverja, ali dijaki povezujejo besedilo in graf 

v(t). 

Tabela 6: Uspešnost dijakov posameznih barvnih skupin za 16. nalogo. Vrednosti so podane 
v odstotkih. Pravilni odgovor je označen z modro barvo. 

 

Vidimo, da je prav v vsaki barvni skupini C najpogostejši odgovor. Odstotek dijakov 

posamezne barvne skupine z odgovorom C je bistveno večji, kot pri ostalih 

odgovorih, razen pri zeleni skupini. Odstotki posameznega odgovora zelene skupine 

so si zelo blizu.   

 

Slika 15: Delež odgovorov dijakov posamezne barvne skupine pri 16. nalogi. Pravilen 
odgovor je označen z oranžno barvo. 

Vidimo, da odstotek odgovora C narašča od zelene skupine proti modri. Napačni 

odgovori pa padajo v isti smeri. Iz grafa se zelo jasno vidi razlika med oranžnim, torej 

pravilnim odgovorom A in ostalimi odgovori. To pomeni, da je večina dijakov vedela 

pravilen odgovor. Pri zelenem območju pa se vidi, da so bili vsi odgovori okoli 20 %, 

kar pomeni, da so se dijakom tega območja zdeli smiselni vsi odgovori ali pa da so 

bolj kot ne poskusili srečo in obkrožili nek odgovor.   

Na NPZ ni ekvivalentne naloge, da bi morali učenci iz grafa v(t) razbrali, za kakšen 

dogodek in posledično gibanje gre. 
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5.4 Analiza 18. naloge s tekmovanja Čmrlj 

Osemnajsta naloga s tekmovanja Čmrlj spada v območje nad modrim. Modra 

skupina je pri njej dosegla 40 % uspešnost. 

 

Slika 16: 18. naloga na tekmovanju Čmrlj 

Besedilo 18. naloge nas sprašuje česa ne moremo ugotoviti na podlagi grafa.  

Tabela 7: Uspešnost dijakov posameznih barvnih skupin za 18. nalogo. Vrednosti so podane 
v odstotkih. Pravilni odgovor je označen z modro barvo. 

 

Pravilni odgovor pri 18. nalogi je A, telesi A in B se med gibanjem srečata. Iz Tabela 7 

in Slika 17 vidimo, da se je veliko tekmovalcev odločilo za odgovora A in D. Glavni 

razlog za izbiro teh dveh odgovorov bi lahko bil, da so dijaki vedeli, da sta trditvi pri 

odgovorih sami po sebi pravilni oziroma napačni. Zaradi zanikanja – ne moremo 

ugotoviti - je naloga še toliko težja. 18. naloga vsebuje izraz  »negativna hitrost«. 

Večina dijakov se šele na srednješolski stopnji sreča s pojmom negativna hitrost.  
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Slika 17: Graf prikazuje porazdelitev posameznega odgovora po barvnih skupinah za 18. 
nalogo. Pravilen odgovor je oranžne barve. Legenda prikazuje, katera krivulja predstavlja 
posamezen odgovor. 

Na sliki 17 vidimo, da je graf povsem drugačen od grafov prejšnjih nalog. Pravilni 

odgovor, krivulja oranžne barve, ne narašča monotono od zelene k modri skupini. 

Dijaki modrega območja so pravilni odgovor 18. naloge prepoznali bistveno bolje od 

dijakov ostalih barvnih območij. Odstotek dijakov rumenega območja z pravilnim 

odgovorom je manjši od odstotka dijakov zelenega območja, ki so izbrali pravilen 

odgovor. Na sliki 17 se lepo vidi, da je velik delež učencev vseh barvnih skupin izbral 

odgovora A ali D, saj sta obe krivulji relativno visoko nad osjo x.  

Na NPZ ni bilo podobne naloge. Prav tako na NPZ ni nalog z negativno hitrostjo. 

Rečemo lahko, da je naloga zahtevna za dijake vseh barvnih območij, saj nobeno ni 

izstopalo tako, da bi se večina dijakov posameznega območja odločila za pravilen 

odgovor. Dejstvo, da je naloga uvrščena v območje nad modro, to le potrdi. 
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6. ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi smo analizirali rezultate s tekmovanja srednješolcev iz fizike Čmrlj 

v šolskem letu 2017/2018. Na tekmovanju sodelujejo dijaki prvih letnikov srednje 

šole, naloge pa so iz fizikalnih vsebin učnega načrta za osnovne šole. 

Z analizo rezultatov tekmovanja, katera je povzeta po metodi analize Nacionalnega 

preverjanja znanja, smo lahko povedali nekaj o težavnosti nalog na tekmovanju v 

primerjavi s težavnostjo nalog na NPZ, o fizikalnem znanju dijakov, ki se prijavijo na 

tekmovanje Čmrlj in o težavnosti posameznih fizikalnih tem.  

Glavno spoznanje pri analizi tekmovanja je, da so bile naloge na tekmovanju Čmrlj v 

šolskem letu 2017/2018 pretežke. Zamenjati bi morali kakšno nalogo, ki spada v 

območje nad modro skupino, z nalogo, ki bi spadala v zeleno območje. Tudi, če bi 

tako zamenjali 2-3 naloge, bi bila porazdelitev dijakov po točkah še zmeraj v obliki 

Gaussove krivulje. Na tekmovanju namreč ni bilo naloge, ki bi se uvrstila v zeleno 

območje, kar pomeni, da bi jo uspešno rešila večina tekmovalcev.  

Pričakovali smo podobno razvrstitev dijakov po doseženih točkah, kot pri razvrstitvi 

NPZ. Na tekmovanju je zahtevnost nalog večja, nanj pa se dijaki prijavijo 

prostovoljno, kar pomeni, da mora dijak pokazati zanimanje za fiziko, da se sploh 

prijavi na tako tekmovanje. Iz tega smo sklepali, da so v primerjavi z NPZ naloge na 

tekmovanju zahtevnejše, vendar da se bo povprečen tekmovalec na tej ravni 

rezultatsko izkazal enako kot povprečen osnovnošolec na NPZ iz fizike. 

Izkazuje se, da so bile dijakom naloge na tekmovanju pretežke, saj je vrh 

porazdelitve premaknjen levo od sredine. Z zamenjavo dveh nalog, ki ju ni rešil 

skoraj nihče, z dvema nalogama, ki bi ju rešila večina učencev, bi dobili veliko bolj 

sprejemljivo porazdelitev z vrhom blizu sredine možnih točk. 

Analiza nalog s področja gibanja je pokazala, da če smo našli nalogo iz NPZ, ki je 

primerljiva, če ne celo ekvivalentna, so tako nalogo tekmovalci reševali bistveno 

bolje, kot učenci na NPZ. Videti je, da imajo tekmovalci v povprečju več fizikalnega 

kot učenci na Nacionalnem preverjanju znanja. Veliko nalogam nismo našli 

ekvivalenta iz NPZ. Naloge na tekmovanju Čmrlj so kognitivno zahtevne. Da dijak 

pride do pravega rezultata, mora med seboj povezovati fizikalne teme, imeti dobro 

razumevanje fizikalnega ozadja, povezovati med seboj že znano snov in na novo 

naučeno, itd. Na tekmovanju skoraj ni naloge, ki bi se jo dalo rešiti z uporabo ene 

fizikalne enačbe. Pri tem je potrebno imeti v mislih tudi to, da na tekmovanju dijaki 

nimajo listov z fizikalnimi enačbami in konstantami, na NPZ pa tak list imajo.  
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