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POVZETEK 

Magistrsko delo govori o točnosti ocenjevanja zahtevnosti geometrijskih nalog in o točnosti 

ocenjevanja lastne uspešnosti reševanja geometrijskih nalog. V teoretičnem delu predstavim 

pojma samopodobe in samoocenjevanja. Slednjega umestim v središče trikotnika poučevanje 

– učenje – ocenjevanje. Sledi natančna obravnava pojmov percipirane sposobnosti, dejanske 

sposobnosti in percipirane zahtevnosti ter odnosov med njimi. Predstavim tudi objavljene 

raziskave s tega področja. Osredotočim se na pojem točnost samoocenjevanja in natančneje 

predstavim vpliv dveh dejavnikov, spola in učne uspešnosti, na točnost učenčeve samoocene.  

V empiričnem delu predstavim raziskavo, ki sem jo izvedla med učenci osmih razredov 

osnovne šole. Zanimalo me je, kateri dejavniki ključno vplivajo na učenčevo percepcijo 

zahtevnosti nalog z geometrijsko vsebino. Ugotavljala sem tudi, ali spol oziroma učna 

uspešnost statistično pomembno vplivata na točnost ocene zahtevnosti in na točnost ocene 

lastne uspešnosti reševanja naloge. Rezultati raziskave so pokazali, da učenci percipirajo 

geometrijsko nalogo kot zahtevno, če le-ta vsebuje algebrske komponente ali pa ulomke. 

Statistična obdelava podatkov pa je pokazala, da učno uspešnejši učenci statistično 

pomembno točneje ocenijo lastno uspešnost reševanja nalog kot učno šibkejši učenci. 

Natančnejši vpogled v učenčevo percipiranje zahtevnosti geometrijskih nalog sem pridobila z 

analizo intervjujev s posameznimi učenci. 

Ključne besede: percipirana zahtevnost naloge, točnost ocene zahtevnosti, točnost ocene 

lastne uspešnosti reševanja, samoocenjevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Accuracy in Estimating the Difficulty of Geometry Tasks 

The master's thesis is about the accuracy of estimating the difficulty of geometric tasks and 

the accuracy of estimating one’s own success in solving geometric tasks. In the theoretical 

part I consider the concepts of self-esteem and self-assessment, which I place in the center of 

the triangle teaching - learning - assessment. I also present the concepts of perceived skill, 

actual skill, perceived difficulty, and relations between them. I also present the results of 

published researches form this field. Finally, I consider the influence of two factors, gender 

and academic achievement, on the accuracy of student's self-assessment.  

In the empirical part of the master’s thesis I present a study that I conducted among grade 

eight students of two Slovenian elementary schools. First, I was interested in the factors that 

influence the perceived difficulty of geometry tasks among students. Then I investigated how 

are the accuracy of the perceived difficulty of a task and the accuracy of the perceived success 

in one’s solving task related to gender and to academic achievement. The results of the 

research show that students perceive a geometric task as difficult if it contains algebraic 

components or fractions. Statistical analysis showed that high achievers significantly more 

accurately estimate the correctness of their own solution of a task with respect to low 

achievers. I obtained a more accurate insight into the student's perception of the difficulty of 

geometric tasks by analyzing the interviews with individual students. 

Key words: perceived difficulty of tasks, accuracy of estimating the difficulty of tasks, 

accuracy of estimating the correctness of solution, self-assessment 
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I UVOD 
Učenci se v času izobraževanja pogostokrat soočajo z izzivi. Če se osredotočimo na reševanje 

matematičnih nalog, lahko rečemo, da reševanje naloge, ki jo učenec vidi pred seboj, 

predstavlja določen izziv. Kako velik je ta, je odvisno od vsakega posameznika posebej. 

Učenci morajo ob pogledu na nalogo presoditi, ali so jo sposobni pravilno rešiti in s tem 

doseči uspešen rezultat ali ne. 

V teoretičnem delu magistrskega dela me bo zanimalo, kako učenci presojajo svoje 

matematično znanje oz. kako vedo, da pri določeni učni snovi znajo dovolj. 

Na odločitev zagotovo vpliva njihova samopodoba. »Samopodoba je sklop kognitivnih ocen, 

ki jih o sebi in svojih zmožnostih oblikuje posameznik na podlagi znanja, konstruiranega s 

pomočjo lastnih izkušenj in povratnih informacij s strani pomembnih drugih« (Juriševič, 

1999, str. 24). Avtorica je v svojem članku ugotovila, da se bodo učenci z višjo samopodobo 

nalog lotili z večjim samozaupanjem, bolj bodo motivirani za učenje, njihova uspešnost pa bo 

povratno še bolj pozitivno vplivala na njihovo samopodobo. Predstavila bom vpliv 

samopodobe na učno uspešnost učenca, kakšna je vloga učitelja kot »pomembnega drugega« 

v učenčevem življenju ter kako se samopodoba sploh oblikuje. 

Samopodoba je tesno povezana z učenčevim samoocenjevanjem. Oba procesa potekata skozi 

življenjske izkušnje in interakcijo posameznika s »pomembnimi drugimi« znotraj različnih in 

mnogih socialno-kulturnih kontekstov. S pomočjo samoocenjevanja učenec razvija znanje o 

sebi. Učenčeva samopodoba pa vključuje tudi njegovo mnenje o njegovih sposobnostih 

(Bourke in Mentis, 2013). Natančneje bom opisala pojem samoocenjevanja z vidika 

samopodobe. 

Samoocenjevanje spada v kategorijo ocenjevanja. Učitelji učence najpogosteje kategorizirajo 

in diferencirajo prav glede na ocenjevanje. Ker se samoocenjevanje vse bolj pojavlja v naših 

šolah in se ga učitelji pogosteje poslužujejo kot včasih, bi moralo biti samoocenjevanje eden 

od načinov ocenjevanja, kjer so učenci vanj aktivno vključeni in se upošteva njihove želje 

glede lastnega učenja (Bourke in Mentis, 2013). Samoocenjevanje bom zato umestila v 

trikotnik učenje–poučevanje–ocenjevanje in predstavila samoocenjevalni model, ki vključuje 

tudi učenčeve koncepte, ki govorijo o tem, na kakšen način učenci sami razumejo 

samoocenjevanje. 
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Eden glavnih kriterijev, ki vpliva na kakovost samoocenjevanja, je, kako natančno znajo 

učenci oceniti svoje znanje. V tem delu teoretičnega dela se soočim z vprašanjem, kako 

učenci presojajo zahtevnost nalog in kako je s tem povezano njihovo dejansko znanje. 

Kako učenci percipirajo svoje lastne sposobnosti, ki se navezujejo na zahtevnost določene 

naloge, vpliva na njihovo motivacijo in posledično na učenje (Fulmer in Tulis, 2016). 

Pomembna značilnost učencev, ki so učno učinkoviti, je, da imajo realen občutek za svoje 

znanje (Mastnak, 2018). 

Natančno bom predstavila ugotovitve raziskave, ki je obravnavala pojme percipirana 

sposobnost, dejansko sposobnost in percipirano zahtevnost. Mnoge teorije potrjujejo, da sta 

motivacija in učenje podprta, ko učenci nalogo percipirajo kot zahtevno, in hkrati verjamejo, 

da imajo sposobnosti, ki zagotovijo uspeh. Z drugimi besedami to pomeni, da se optimalna 

motivacija zgodi, ko sta oba – percipirana zahtevnost naloge in percipirane sposobnosti 

učenca – v ravnovesju in visoka (Fulmer in Tulis, 2016). 

Na to, kako točno znajo učenci oceniti svoje znanje, vpliva več dejavnikov (starost, spol, učna 

uspešnost, način merjenja točnosti samoocene, izkušnje s samoocenjevanjem, uporabljeni 

kriteriji in standardi, zahtevnost naloge in psihološki dejavniki) (Mastnak, 2018). Natančneje 

bom predstavila dejavnika spol in učna uspešnost, ki sem ju upoštevala tudi pri empiričnem 

delu magistrskega dela. 

V empiričnem delu magistrskega dela sem izvedla raziskavo, v kateri me je zanimalo, kateri 

so tisti dejavniki, ki vplivajo na to, da učenci geometrijsko nalogo percipirajo kot zahtevno. V 

nadaljevanju pa sem se posvetila temu, kako točna je učenčeva ocena lastne uspešnosti 

reševanja naloge in kako točna je ocena zahtevnosti naloge. Oboje sem analizirala glede na 

učenčev učni uspeh in spol. 

V prvem delu raziskave sem ugotovila, da so za učence najzahtevnejše naloge tipa »algebrski 

zapis« in »zahtevnejši tip števil – ulomki«. Omenjenima tipoma sledita »odvečni podatek« in 

»vsakdanje življenje«. V drugem delu raziskave je analiza podatkov pokazala, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike med točnostjo ocene zahtevnosti glede na spol in glede na učno 

uspešnost. Statistično pomembnih razlik prav tako ni pri točnosti ocene lastnega reševanja 

glede na spol, medtem ko pri točnosti ocene lastnega reševanja nalog glede na učno 

uspešnost, statistično pomembne razlike obstajajo. Učno zmožnejši učenci svoje znanje 

točneje ocenijo kot učno šibkejši učenci.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 SAMOPODOBA 

»Samopodoba je sklop kognitivnih ocen, ki jih o sebi in svojih zmožnostih oblikuje 

posameznik na podlagi znanja, konstruiranega s pomočjo lastnih izkušenj in povratnih 

informacij s strani pomembnih drugih« (Juriševič, 1999a, str. 24). 

Skozi zgodovino so različni avtorji predstavili več različnih definicij pojma samopodoba. Vse 

bolj se pojavlja težnja k poenotenju definicije samopodobe, saj gre za zelo obsežen, 

kompleksen, multidimenzionalen dinamični sistem (Juriševič, 1999b). V magistrskem delu se 

bom sklicevala na zgoraj zapisano definicijo samopodobe. 

Avtorica je ugotovila, da se bodo učenci z višjo samopodobo nalog lotili z večjim 

samozaupanjem, bolj bodo motivirani za učenje, njihova uspešnost pa bo še bolj pozitivno 

vplivala na njihovo samopodobo (Juriševič, 1999a). 

 

1.1 UČITELJ KOT »POMEMBNI DRUGI« PRI OBLIKOVANJU SAMOPODOBE 

»Povprečen učitelj pove, dober učitelj pojasni, odličen učitelj prikaže, velik učitelj navdihuje.« 

William Arthur Ward 

Mnoge raziskave kažejo, kako pomembni so za posameznikov razvoj osebnosti in 

samopodobe odnosi z drugimi. Osredotočila se bom predvsem na učiteljevo vlogo in njegov 

vpliv na samopodobo učenca. 

V šoli je za otroka »pomemben drugi« učitelj. Učitelj je »pomemben« že samo zaradi njegove 

vloge v šoli. Ta vloga je v otrokovem življenju in v procesu odraščanja zelo pomembna. Že 

Adams (1918, v Juriševič, 1997) se je spraševal, kako globoko v učenčevo notranjost seže 

vpliv učitelja. Bil je mnenja, da tega najverjetneje ne bomo nikoli izvedeli. Učitelj je tisti, ki 

učenca usmerja, mu zagotavlja ustrezne pogoje ter mu pomaga v procesu izobraževanja 

(Juriševič, 1997). Učitelj se mora zavedati svoje vloge v življenju otroka, ki ga poučuje. 

Obdobje mladostništva je v življenju vsakega posameznika najbolj občutljivo, zato se mora 

učitelj ali vzgojitelj zavedati, da s svojimi besedami in dejanji postavlja temelje učenčeve 

samopodobe, na katerih se kasneje vse razvija (Žibert, 2000). 
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Zanimiva je študija Pecruna (1990, v Juriševič, 1999b), ki je ugotavljal vpliv staršev, učiteljev 

in vrstnikov na akademsko samopodobo učencev od 5. do 8. razreda in ugotovil, da je 

povezanost med akademsko samopodobo učencev in podporo učiteljev zelo visoka (Juriševič, 

1999b).  

Največji vpliv na učenca imajo učiteljeve povratne informacije, ki jih posreduje učencu o 

njegovem uspehu oz. neuspehu. Učitelj jo lahko posreduje na različne načine. Ko to stori, 

učencu pomaga priti do spoznanja, kaj je sposoben storiti in koliko. Vpliv povratne 

informacije je izrazit predvsem v prvih letih šolskega obdobja. Burns (1982, v Juriševič, 

1997) pravi, da je funkcija povratnih informacij dvojna, po eni strani povratne informacije 

učenca opredeljujejo, po drugi strani pa mu dajo vedeti, kaj učitelj pričakuje od njih. 

Pričakovanja se nanašajo predvsem na učenčeve dosežke in uspehe v šoli ter socialne 

spretnosti. Kakšen vpliv ima na otroka učitelj, je odvisno od tega, kakšno stopnjo 

»pomembnosti« učenec pripisuje učitelju na lestvici »pomembnih drugih« (Žibert, 2000).  

Tudi učiteljeva samopodoba pomembno vpliva na samopodobo otrok, ki jih poučuje, saj je od 

nje odvisno, kakšna bo klima v razredu, kakšen bo njegov odnos do učencev in katere metode 

in oblike dela bo izbral pri poučevanju (Juriševič, 1997). Če učitelj želi uspešno vplivati na 

oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe, mora tudi sam imeti pozitivno, realno 

samopodobo (Adlešič, 1999). Učiteljeva naloga je, da ustvari pozitivno klimo v razredu, saj 

bodo lahko tako tudi učenci razvili pozitivno samopodobo (Žibert, 2000). 
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1.2 OBLIKOVANJE UČNE SAMOPODOBE 

Spodnja slika prikazuje, na kakšen način se oblikuje učenčeva učna samopodoba. 

 

Slika 1: Oblikovanje učne samopodobe (Juriševič, 1999a, str. 38) 

 

Na oblikovanje samopodobe lahko gledamo kot na krožni sistem. Največji vpliv na učenčevo 

samopodobo imajo interakcije z drugimi v učenčevem okolju (vpliv »pomembnih drugih«) ter 

učenčeve pretekle izkušnje. Iz mnenj (povratne informacije) pomembnih drugih in iz lastnih 

izkušenj si učenci oblikujejo svojo interpretacijo učne uspešnosti oz. neuspešnosti. Vse to 

vpliva na učenčevo samopodobo, ki je lahko pozitivna ali negativna. Tako izoblikovana 

samopodoba vpliva na učenčevo mišljenje, čustva in vedenje ter posledično na njegovo 

učenje. Posledica slednjega so dosežki oz. učna uspešnost. Od tod se spet vračamo na 

učenčeve izkušnje, ki jih pridobi med procesom, ter na povratne informacije, ki mu jih 

posredujejo pomembni drugi. 
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1.3 VPLIV SAMOPODOBE NA UČNO USPEŠNOST 

Pozitivno usmerjena samopodoba je »pomemben kazalnik učenčevega duševnega zdravja, 

povezana je s področjem učenja in šolske uspešnosti ter napoveduje kvaliteto 

posameznikovega prilagajanja tudi v kasnejšem življenju« (Juriševič, 1999a, str. 24). 

Številne raziskave so pokazale, da je samopodoba povezana s področjem učenja in s šolsko 

(učno) uspešnostjo. Različni avtorji (Hansford in Hattie, 1982; Byrne 1984, v Juriševič, 

1999a) so s svojimi raziskavami ugotovili, da sta samopodoba in učna uspešnost sicer 

povezani, vendar povezava med njima ni tako zelo visoka. Večina raziskav je bila izvedenih v 

obdobju, kjer pojem samopodobe še ni bil tako intenzivno raziskan, prav tako so pri izvajanju 

raziskav uporabljali merske inštrumente, ki niso bili najbolj zanesljivi (Byrne, 1996, v 

Juriševič 1999a). S pomočjo novejših raziskav so avtorji prišli do zaključka, da je povezanost 

med samopodobo in učno uspešnostjo večja, če uporabimo bolj specifična področja 

samopodobe (Marsh, 1992, v Dolenc, 2009). Omenjena ugotovitev potrdi potrebo po 

strukturnem modelu samopodobe, ki ločuje med akademsko in neakademsko samopodobo. 

Povprečna ocena pri matematiki je bila tako močno povezana s področjem matematike, manj 

pa z drugimi akademskimi področji (Dolenc, 2009).  

Učna samopodoba je v prvih letih šolanja pod vplivom povratnih informacij, ki jih učenec 

dobi od učitelja v obliki ocene. Kasneje, ko otrok napreduje v višje razrede in ko si oblikuje 

stabilnejšo percepcijo lastnih sposobnosti, bo odnos samopodobe z učno uspešnostjo postajal 

vse bolj sorazmeren – otroci, ki imajo pozitivno samopodobo, se bodo nalog lotili z večjim 

samozaupanjem, uspešnost pri nalogah pa bo vplivala na njihovo samopodobo (Juriševič, 

1997).  
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James (1991, v Charlton, 1992) predlaga spodnji model, ki omogoča lažje razumevanje vpliva 

samopodobe na učno uspešnost učenca. 

 

 

Slika 2: Vpliv samopodobe na učno uspešnost (Charlton, 1992, str. 29) 

 

Juriševičeva (1999a) je v svoji raziskavi želela ugotoviti, ali po merjenih sestavinah 

samopodobe (loči osem sestavin – telesne zmožnosti, telesni videz, vrstniki, starši, branje, 

matematika, šolski predmeti in splošna samopodoba) lahko ločimo skupine različno učno 

uspešnih otrok (glede na njihovo zaključeno oceno pri matematiki) v dveh časovnih točkah – 

v njihovem desetem in dvanajstem letu starosti. Ugotovila je, da imajo odlični (učno 

zmožnejši) učenci glede na končni uspeh pri matematiki višjo samopodobo kot neuspešni 

(učno šibkejši) učenci. Ugotovila je tudi, da na podlagi sestavin samopodobe otrok pri 

desetem letu starosti ne moremo razločevati glede na njihov uspeh pri matematiki. Sklepamo 

lahko, da se pri tej starosti samopodoba šele oblikuje. Pri dvanajstih letih pa samopodoba že 

vpliva na učno uspešnost in zato lahko potrdimo vpliv samopodobe na učno uspešnost 

(Juriševič, 1999a).  
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2 SAMOOCENJEVANJE 

2.1 SAMOOCENJEVANJE Z VIDKA SAMOPODOBE  

Samopodoba vsakega posameznika se spreminja in razvija z neprestanim samovrednotenjem, 

saj se učenci ves čas sprašujejo, koliko so sposobni, in na tak način izoblikujejo neko 

samooceno, ki temelji predvsem na verbalnih in neverbalnih reakcijah »pomembnih drugih«, 

na osnovi lastnih standardov in na osnovi primerjanja svojega znanja z drugimi posamezniki – 

vrstniki (Woolfolk, 2002, v Mastnak, 2018). 

Mastnakova (2018) pravi, da je učenčeva samopodoba neločljivo povezana s procesom 

samoocenjevanja. Tako samopodoba kot samoocenjevanje se dogajata vse življenje in se 

razvijata skozi življenjske izkušnje ter interakcije z drugimi. Učenci oblikujejo mnenje o sebi 

na podlagi interakcij z ostalimi in skozi povratne informacije, ki jih prejmejo o sebi na 

različne načine (Mastnak, 2018). Učenčeva samopodoba vključuje tudi učenčevo mnenje o 

njegovih sposobnostih (Shavelson, Hubner in Stanton, 1976, v Mastnak, 2018). 

Mastnakova (2018) poda shemo obravnave pojma samoocenjevanje v okviru različnih teorij. 

 

Slika 3: Shema opredelitve pojma samoocenjevanje (Mastnak, 2018, str. 13) 
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Pojem samoocenjevanja lahko razložimo s psihološkega in/ali didaktičnega teoretičnega 

okvira. Z didaktičnega vidika se samoocenjevanje povezuje z dejavniki kakovostnega pouka 

ter s formativnim preverjanjem znanja. S psihološkega vidika ga lahko povezujemo z 

učenčevo samopodobo in samoučinkovitostjo, metakognicijo in samoregulacijo učenja 

(Mastnak, 2018). 

2.2 OPREDELITEV SAMOOCENJEVANJA IN SAMOVREDNOTENJA 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo definicijo, da je samoocenjevanje 

ocenjevanje samega sebe (SSKJ, 1998). 

Samoocenjevanje je zelo zapleten in kompleksen koncept. Ne samo, da se v tuji literaturi 

pojavlja ogromno izrazov, ki poimenujejo samoocenjevanje, obstaja tudi več teorij, ki 

razlagajo omenjeni pojem. V slovenski literaturi zasledimo predvsem izraza samoocenjevanje 

in samovrednotenje (Mastnak, 2018). 

V literaturi zasledimo več različnih opredelitev pojmov samoocenjevanja in samovrednotenja 

ter razlikovanja med njima. Podala bom dve popolnoma različni opredelitvi razlikovanja med 

samoocenjevanjem in samovrednotenjem. Klenowski (1995, v Mastnak, 2018) piše, da razlika 

pri omenjenih pojmih nastane, ker učenec v procesu ocenjevanja lastnega znanja izhaja iz 

različnih kriterijev. Pri samovrednotenju si učenec sam postavi kriterije, na podlagi katerih 

nato presoja vrednost svojih dosežkov. Ugotavlja, kaj je bilo pri posamezni aktivnosti dobro 

narejeno, kaj dobro zna oz. kaj je bilo slabo narejeno oz. česa še ne zna. Med drugim 

razmišlja, kako bi svoje dosežke v prihodnje še lahko izboljšal. Pri samoocenjevanju pa 

učenec vrednoti svoje znanje na podlagi kriterijev, ki so že vnaprej določeni s strani učitelja. 

V povezavi s to opredelitvijo samoocenjevanja in samovrednotenja sem zasledila še nekaj 

podobnih opredelitev s strani drugih avtorjev. Druga opredelitev, ki razlikuje med 

samoocenjevanjem in samovrednotenjem, je nekoliko drugačna, saj avtorji (Andrade in Du, 

2007; Andrade in Valtcheva, 2009; Bound in Falchinkov, 1989, v Mastnak, 2018) pravijo, da 

učenec pri samovrednotenju poda sumativno (končno) oceno, ki se upošteva kot formalna 

ocena, pri samoocenjevanju pa si učenec ne poda številčne ocene, ampak samo oblikuje 

mnenje o svojem končnem izdelku (Mastnak, 2018).  
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2.3 UMESTITEV SAMOOCENJEVANJA V OKVIR POUČEVANJE – UČENJE – 

OCENJEVANJE 

Med pojma ocenjevanja in učenja lahko postavimo več predlogov (za, o, v), kar nakazuje na 

to, da je lahko namen ocenjevanja odvisen od razmerja med učenjem in ocenjevanjem. 

V tem razdelku bom pojasnila trikotnik poučevanje–učenje–ocenjevanje, ki je prikazan na 

sliki 4 in sta ga natančneje analizirali avtorici R. Bourke in M. Mentis. V središču tega 

trikotnika je samoocenjevalni model, ki je natančneje razjasnjen v razdelku 2.4. 

 

Slika 4: Trikotnik poučevanje–učenje–samoocenjevanje (prirejeno po Bourke in Mentis, 2013, str. 859) 
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Trikotnik zajema tri kontinuume – učenje, ocenjevanje in poučevanje. Kontinuum učenja se 

osredotoča na učenčevo motivacijo in se razprostira od enega dela kontinuuma, kjer ima otrok 

notranjo motivacijo (občutek za osebno avtonomijo in notranji nadzor), do drugega dela, 

kjer je otrok bolj zunanje motiviran (osredotoča se na zunanje faktorje). Kontinuum 

poučevanja se osredotoča na poučevanje/testiranje pristopov, ki se razprostirajo od 

transmisijskega (tradicionalnega) modela (učitelj je v vlogi prenašalca znanja, učenci so 

pasivni prejemniki), do kognitivno konstruktivističnega modela (učenčeva vloga je aktivna 

pri pouku, skozi vse etape učnega procesa) poučevanja (Mastnak, 2018). Kontinuum 

ocenjevanja se osredotoča na sumativno ocenjevanje na eni strani ter formativno 

ocenjevanje na drugi (Bourke in Mentis, 2013). 

Na vsaki strani trikotnika vidimo dva siva okvirčka, v katerih so različna razmerja med 

ocenjevanjem in učenjem nakazana z različnimi predlogi. Ocenjevanje učenja (angleški 

izraz: assessment of learning) najdemo na sumativni stani ocenjevanja, kjer se ocenjuje 

dosežek na koncu določene vsebine. Sumativno ocenjevanje ocenjuje, kaj se je učenec naučil, 

produkt oz. končni izdelek učenja. V nasprotju z ocenjevanjem učenja imamo ocenjevanje za 

učenje (angleški izraz: assessment for learning), ki ga najdemo na strani formativnega 

ocenjevanja. Formativno ocenjevanje je sprotno in ocenjuje, kako se učenec uči in se 

osredotoča na nadaljnje korake za uspeh. Cilj je, da se izboljša učenčeva motivacija in učenje. 

Oba načina ocenjevanja sta povezana z različnimi odzivi pri ocenjevanju. Povratna 

informacija je podana učencem kot rezultat sumativnega ocenjevanja in se osredotoči na 

uspeh ali neuspeh pri določeni aktivnosti, ki se je že zgodila, predhodna informacija pa je 

primernejša za formativno ocenjevanje in učencem poda informacijo o nadaljnjih korakih pri 

doseganju ciljev po analizi njihovih trenutnih aktivnosti (Bourke in Mentis, 2013). 

Ocenjevanje o učenju (angleški izraz: assessment about learning) se zgodi na strani 

transmisijskega modela poučevanja, kjer je učitelj strokovnjak za ocenjevanje in učenje ter 

posledično nadzoruje celoten proces ocenjevanja. Ocenjevanje v učenju (angleški izraz: 

assessment as/in learning) pa se zgodi na strani kognitivno konstruktivističnega modela 

poučevanja, kjer je vloga učitelja bolj mediacijska, saj učenci sprejmejo odgovornost in 

vodijo proces ocenjevanja. Razlika med tema vrstama povezave ocenjevanja in učenja je tudi 

v različnih oblikah informacij, ki jih prejmejo učenci. Pri ocenjevanju o učenju učitelj poroča 

o rezultatu ocenjevanja učenca. Pri ocenjevanju v učenju pa učenec razmišlja o svojem 

učenju. Razmislek zahteva, da je učenec aktiven udeleženec učenja (Bourke in Mentis, 2013). 
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Različni načini povezave med ocenjevanjem in učenjem se povezujejo tudi z učenčevo 

motivacijo. Če so učenci notranje motivirani, sprejmejo odgovornost za lastno ocenjevanje, če 

pa so zunanje motivirani, ocenjevanje dojemajo kot nekaj, kar se jim mora zgoditi (Bourke in 

Mentis, 2013). 

V nadaljevanju podam različne načine ocenjevanja, ki se pojavljajo na različnih mestih v 

trikotniku. Testi in preverjanja se pojavljajo pri sumativnem ocenjevanju, saj potekajo na 

koncu učnega procesa ter na koncu procesa učenja, kjer so učenci zunanje motivirani. 

Psihometrični testi so primer, kjer je ocenjevalec strokovnjak pri izbiranju, točkovanju in 

interpretiranju rezultatov sociometričnih testov. Projekti in naloge so načini ocenjevanja, ki 

spadajo bolj na stran sumativnega ocenjevanja in kognitivno konstruktivističnega modela 

poučevanja, saj tukaj ocenjevalec omogoča učencem, da ustvarijo projekt, ki temelji na že 

zastavljenih kriterijih. ISP ali individualna strokovna pomoč je značilna bolj za učence s 

posebnimi potrebami in se pojavi na strani formativnega ocenjevanja in transmisijskega 

modela poučevanja, saj proces ISP vodi ocenjevalec in rezultat je ocena trenutnega znanja. 

Vsi načini ocenjevanja, opisani v tem odstavku, so vidni v spodnjem delu trikotnika. Učenci 

so zunanje motivirani, ker ima v vseh primerih pomembno vlogo ocenjevalec oz. učitelj 

(Bourke in Mentis, 2013). 

Načina ocenjevanja, pri katerem so učenci notranje motivirani, sta vrstniško ocenjevanje in 

portfolio. Portfolio je primer učenčevega dela v daljšem časovnem obdobju in spodbuja 

učenčevo samorefleksijo in aktivno sodelovanje v ocenjevanju (Epstein 2009, v Borke in 

Mentis, 2013). Vrstniško ocenjevanje je na strani kognitivnega konstruktivistične modela 

poučevanja in zagotavlja socialni ter skupen vidik formativnega ocenjevanja (Clarke 2005, v 

Bourke in Mentis, 2013). 

Na koncu pridemo do središča trikotnika, v katerem je samoocenjevalni model. Takšna 

lokacija samoocenjevanja naredi učence aktivnejše, ocenjevanje in učenje pa dobita večji 

pomen. 

V naslednjem razdelku sledi natančen opis samoocenjevalnega modela, ki sta ga predstavili 

avtorici Bourke in Mentis (2013). 
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2.4 SAMOOCENJEVALNI MODEL 

S tem, ko samoocenjevanje umestimo v samo središče okvira poučevanje–učenje–

ocenjevanje, postavimo tudi učence v središče njihovega lastnega učenja in ocenjevanja. Ta 

vključitveni model je pomemben za učenje, poučevanje in ocenjevanje vseh učencev. Z njim 

je učenčev glas slišan, prav tako se njegove izkušnje pri učenju pokažejo kot pomembne 

komponente učenja. Jedro zgoraj omenjenega okvira pokaže, kako zelo pomembno je 

samoocenjevanje, kar lahko potrdimo z natančnim preučevanjem treh povezanih pojmov: 

 socialno-kulturni kontekst, 

 samoocenjevanje in 

 identiteta (Bourke in Mentis, 2013). 

Socialno-kulturni kontekst priznava, da je vsak učenec del množičnih formalnih in 

neformalnih kulturnih in socialnih vsebin in zato so lahko njegove odločitve v različnih 

situacijah tudi različne. Pojem samoocenjevanja identificira učenčeve koncepte 

samoocenjevanja (kako učenci vedo, da so se nekaj naučili). Pojem identitete prepoznava, 

kako se učenec zave sebe kot osebe, kot učenca skozi samoocenjevanje in kako 

samoocenjevanje prispeva k njegovemu znanju o sebi (tako pozitivno kot tudi negativno) 

(Bourke in Mentis, 2013). 
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Spodnja slika prikazuje samoocenjevalni model po R. Bourke in M. Mentis (2013) in 

vključuje vse tri povezane pojme ter vse koncepte razumevanja samoocenjevanja. 

 

Slika 5: Samoocenjevalni model (prirejeno po Bourke in Mentis, 2013, str. 865) 

 

V nadaljevanju so pojasnjeni vsi trije pojmi, njihova povezanost in pomembnost pri 

samoocenjevanju. 

2.4.1 SAMOOCENJEVANJE ZNOTRAJ SOCIALNO-KULTURNEGA KONTEKSTA 

Mnoge oblike ocenjevanja lahko negativno vplivajo na učence. Posledice tega so, da učenci 

postanejo nemotivirani in potisnjeni stran od lastnega učenja. Da so učenci aktivno vključeni 

v proces ocenjevanja, moramo biti učitelji pripravljeni sprejemati različne cilje, prizadevanja 

in poti do uspeha vsakega posameznika. Za nekatere učence je lahko velik uspeh nekaj, kar je 

za nekoga drugega majhen uspeh. Zato moramo biti kot učitelji pripravljeni, da razmislimo o 

našem načinu poučevanja in ga po potrebi spremenimo (Bourke in Mentis, 2007). 



15 
 

Čeprav se samoocenjevanje vse bolj uporablja v šolah, je pogosto narekovano s strani učitelja 

in se učencev v tem procesu ne upošteva oz. se jih izpušča. Učenci tako ne sodelujejo v 

dialogu. Če uporabimo pravilno samoocenjevanje in formativno preverjanje, kjer so učenci 

slišani in upoštevani, jih vključimo nazaj v dialog (Bourke in Mentis, 2007). 

Za mnoge teoretike in praktike se učenje zgodi v mnogih formalnih in neformalnih situacijah, 

kjer različna razmerja učenca do ostalih učencev in do informacij, ki jih prejmejo, omogoča 

učencu, da preoblikujejo svoje in vloge drugih ter hkrati razmišljajo o učenju (Bourke in 

Mentis, 2007).  

Razmerje otroka z vrstniki, učitelji in s šolskim okoljem je lahko koristno ali ne. »Biti 

učenec/učenka« otrokom prikliče različne vloge, ki jih razumejo na različne načine, med 

drugim skozi njihovo razmerje z drugimi in skozi dejavnosti, ki jih izvajajo, ter skozi 

razumevanje samega sebe kot učenca (Bourke in Mentis, 2013). 

Kot pravijo Rogoff, Matusov in White (1996, v Bourke in Mentis, 2007), socialno-kulturni 

kontekst prepozna, da učenci posvojijo različne vloge in odgovornosti glede na skupino, 

katere del so sami. Rogoff pravi, da se pravzaprav vse učenje zgodi znotraj kulturnega in 

socialnega konteksta, ko je učenec aktiven. 

Raziskave so pokazale, da samoocenjevanje spodbuja učenčevo motivacijo s tem, ko se 

izboljša komunikacija v razredu. Bolj, kot so učenci motivirani, bolj verjetno je, da bo njihova 

vključenost, predanost in odgovornost do učenja večja (Black in Wiliam, 1998, v Bourke in 

Mentis, 2007). Posledično samoocenjevanje dvigne status učenca, ker je njegovo mnenje 

spoštovano (Broadfoot, 1979, v Bourke in Mentis, 2007). Prav tako se izboljšajo učenčeve 

sposobnosti mišljenja in sposobnost za nanašanje na metakognitivne strategije v njihovem 

učenju (Pramling, 1996, v Bourke in Mentis, 2007). Uporaba samoocenjevalnih metod 

omogoča razvoj občutka za nadzor in odgovornost za lastno učenje (Barnes, 1997, v Bourke 

in Mentis, 2007). 

Samoocenjevanje ni individualna, izolirana aktivnost, ampak se zgodi v kontekstu skozi 

interakcije z ostalimi in je večdimenzionalna (Bourke in Mentis, 2007). 
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2.4.2 UČENČEVI KONCEPTI SAMOOCENJEVANJA 

V nadaljevanju predstavljam, na kakšen način se samoocenjevanje pri učencih razvija, na 

kakšne načine ga razumejo in interpretirajo. 

Bourkova (2010, v Bourke in Mentis, 2013) je med raziskovanjem, kako učenci razumejo in 

doživljajo samoocenjevanje, identificirala šest različnih konceptov, načinov učenčevega 

razumevanja samoocenjevanja. 

Učenci vedo, da so se nekaj naučili preko: 

 iskanja mnenj, 

 pridobivanja ocen, 

 izvajanja dejavnosti,  

 uporabe kriterijev, 

 postavljanja ciljev za učenje in 

 vrednotenje naučenega. 

Kateri koncept bodo učenci uporabili, je odvisno predvsem od zaupanja v lastno 

samoocenjevanje. Če je zaupanje manjše, se bodo učenci bolj zanašali za zunanje vire 

(mnenje »pomembnih drugih«) in bodo zato izbrali koncept bolj na vrhu hierarhične lestvice 

(Bourke, 2000, v Mastnak, 2018). 

Bourkova in Mentisova (2013) sta koncepte razdelili od najmanj zahtevnih do zahtevnejših. 

Pri konceptih iskanja mnenj in pridobivanja ocen učenci pri samoocenjevanju izhajajo samo 

iz povratne informacije »pomembnih drugih«, zato ta koncepta spadata pod enostavnejše. 

Nato se pri konceptu izvajanja dejavnosti že razvija njihov občutek za izvajanje samoocene na 

podlagi reševanja nalog, pri uporabi kriterijev pa učenci znajo uporabiti vnaprej postavljene 

cilje. Kot najzahtevnejša koncepta navajata postavljanje ciljev za učenje, kjer si učenci sami 

postavijo cilje in kriterije, ter vrednotenje naučenega, kjer učenci sami ovrednotijo snov. 

Koncepti, ki veljajo za enostavne, so vključeni v zahtevnejše koncepte (Mastnak, 2018). 

V nadaljevanju je natančno predstavljenih vseh šest konceptov učenčevega dojemanja 

samoocenjevanja. 
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 ISKANJE MNENJ 

Učenci spoznajo, da se učijo skozi potrditev ostalih – običajno gre za učitelja oz. starše. Le-ti 

so glavni vir povratnih informacij, ki jih učenec pridobi o svojem učenju, nalogi ali aktivnosti. 

Učenci potrebujejo potrditev, da lahko nato sami ocenijo, kaj so se naučili. Preveliko 

zanašanje na povratno informacijo pomembnega drugega lahko ustvari odvisnega učenca, ki 

ni zmožen lastnega vrednotenja znanja brez zunanje podpore. Znotraj te kategorije učenci 

izražajo potrebo po tem, da zvedo, ali so se sploh kaj naučili bolj kot pa kaj, kako in koliko so 

se naučili (Bourke in Mentis, 2013). 

Komentarja učencev, kjer se pokaže koncept iskanja mnenj (Bourke in Mentis, 2013, str. 

861): »Moje vrednotenje je nekakšno ugibanje, ne vem, kaj bi rekli ostali.« in »Potrebujemo 

drugo mnenje, da vidimo, ali delamo pravilno, saj ne moremo sami tega povedati, 

potrebujemo nekoga, da ga vprašamo.« 

 

 PRIDOBIVANJE OCEN 

Učenci izvedo, ali so se nekaj naučili po tem, ko so že prejeli oceno za svoje znanje. Podobno 

kot pri konceptu iskanja mnenj so učenci tudi tukaj potrebovali nek zunanji vir, da so 

spoznali, da so se nekaj naučili. Za razliko od koncepta iskanja mnenj se učenci tukaj tudi 

sprašujejo, koliko so se naučili. V tem konceptu je dominantna učiteljeva presoja (ocena in 

vrednotenje). Učenci v preizkusih znanja vidijo način, da spoznajo, da so se nekaj naučili 

(Bourke in Mentis, 2013). 

Komentarji učencev, kjer se pokaže koncept pridobivanja ocen (Bourke in Mentis, 2013, str. 

861): »Če nimaš testa, ne veš, kaj si se naučil.« ali »Testi so za učitelje, da vidijo, kaj znaš in 

česa ne, tako vedo, kaj te morajo še naučiti.« ali »Test pokaže učitelju, v kateri skupini boš pri 

pouku.« 

 

 IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

Prvi dve kategoriji sta definirani glede na zunanji vir (učitelj, starši, ocena) informacij, ki jih 

prejme učenec o svojem znanju. Pri izvajanju dejavnosti pa učenec pokaže zavedanje o 

svojem znanju prek izvajanja neke dejavnosti, reševanja naloge. Učenci pričnejo razvijati 

občutek refleksije, ko ocenijo svojo uspešnost pri reševanju naloge. Njihova percepcija o 
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uspehu pri nalogi vpliva na njihovo samooceno. Učenci v tem konceptu prevzamejo več 

odgovornosti med procesom samoocenjevanja, ker se bolj zavedajo svoje vloge pri učenju. Pri 

tem konceptu se učenci že sprašujejo, kaj so se naučili (Bourke in Mentis, 2013). 

Komentar učenca, kjer se pokaže koncept izvajanja dejavnosti (Bourke in Mentis, 2013, str. 

862): «Vem, da sem se nekaj naučil, ne vem, zakaj, samo vem, da sem se … mislim, da vem, 

ker se tako počutim … je kot, da bi se koščki sestavili v moji glavi … je samo občutek.« 

 

 UPORABA KRITERIJEV 

Učenci vidijo sebe kot ključni del procesa učenja in ocenjevanja in se zavedajo, da se morajo 

manj zanašati na zunanje vire za potrditev učenja. Ena temeljnih značilnosti tega koncepta je, 

da se učenci zavedajo kriterijev, povezanih z nalogo. Veliko bolj se zavedajo, kaj in kako so 

se naučili. Identifikacija kriterijev omogoča učencem, da spoznajo razliko med tem, da so 

nekaj sposobni narediti in da nečesa niso sposobni narediti. Učenci postajajo veliko bolj 

samozavestni glede razumevanja naloge, razumevanja kriterijev naloge in glede poučevanja 

vrstnikov. V prejšnjih kategorijah so učenci verjeli, da je edini način izboljšanja skozi vajo, 

ker točnost določa učenje, v tej kategoriji pa učenci spoznajo, da to ni res in da se lahko 

ogromno naučijo skozi lastne napake, ki so jim dovoljene. Pri oblikovanju samoocene si 

postavljajo vprašanje, ali razumem, kaj sem se naučil (Bourke in Mentis, 2013). 

 

 POSTAVLJANJE CILJEV ZA UČENJE 

Učenci ustvarijo lastne kriterije in so zainteresirani za postavljanje lastnih ciljev in 

samoocenjevalnih aktivnosti, prav tako veliko bolj verjamejo v svoje sposobnosti kot v 

prejšnjih konceptih. Cilji, ki si jih postavijo, so osebni, zato ne dovolijo učiteljem, da bi jih 

videli oz. da bi jih učenci sami javno izpostavili. Pokažejo tudi veliko več kreativnosti tako pri 

svojem učenju kot pri samoocenjevanju. Učenci ne potrebujejo več učitelja ali ocene, da 

dobijo potrditev o znanju. Pri tem konceptu pa si učenci pri samoocenjevanju že postavljajo 

vprašanje, kaj se želijo naučiti (Bourke in Mentis, 2013). 

Komentar učenca, kjer se pokaže koncept postavljanja ciljev za učenje (Bourke in Mentis, 

2013, str. 863), je: »Svojih ciljev ne bi mogel nikomur povedati. Postavil si jih bom sam in jih 

poskušal izpolniti, nato pa se bom vprašal, ali mi je zastavljeno uspelo ali ne, ampak tega ne 
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bi nikomur omenil. Če si ciljev ne bi zastavil, potem sploh ne bi vedel, kaj si želim in kaj želim 

usvojiti. Vedno moraš imeti zastavljene cilje.« 

 

 VREDNOTENJE NAUČENEGA 

Avtorici sta zasledili samo nekaj redkih primerov tega koncepta. Samoocenjevanje je del 

vrednotenja učenja. Preden oblikujejo samooceno, se sprašujejo, zakaj je učna vsebina sploh 

pomembna, da se jo naučijo. Učenci se zavedajo lastnega učenja v povezavi z vrednostjo 

učenja. Avtorici menita, da lahko ta koncept opazimo predvsem pri starejših učencih. Pri 

oblikovanju samoocene se učenec pogosto vpraša, ali se je sploh vredno učiti (Bourke in 

Mentis, 2013). 

 

Bourkova (2000, v Mastnak, 2018) je ugotovila, da je uporaba določenega koncepta 

samoocenjevanja tesno povezana s koncepti, ki jih učenci uporabljajo pri učenju. V primeru, 

da učenec pri samoocenjevanju uporablja bolj zunanje vire, razume učenje samo kot nekakšno 

zbiranje podatkov. Če pa se učenci samoocenjujejo na podlagi kriterijev in si sami postavijo 

cilje za učenje, je tudi njihovo učenje bolj povezano z razumevanjem z različnimi drugimi 

vsebinami (Mastnak, 2018). 
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2.4.3 IDENTITETA SKOZI SAMOOCENJEVANJE  

Samoocenjevanje in identiteta sta med seboj močno povezani. Zgodita se skozi izkušnje in 

interakcijo z drugimi, skozi mnoge in različne socialno-kulturne kontekste. Tako 

samoocenjevanje kot oblikovanje identitete nista individualni aktivnosti, temveč se zgodita, 

ko učenec sodeluje v različnih socialnih situacijah (Bourke in Mentis, 1997). 

Identiteta se povezuje s samoocenjevanjem skozi prvi del besede »samo« (v angleščini self v 

self-assessement), kjer učenec identificira svoje lastne cilje kot pomembne in vredne sledenju, 

ter odločanju o stvareh, ki so pomembne zanje kot učence in kot osebe. Povratna informacija 

pomembnih drugih (staršev, učiteljev, vrstnikov) oblikuje posameznikovo identiteto in 

občutek zavedanja sebe, prav tako pa prispeva k lastnemu postavljanju ciljev (Bourke in 

Mentis, 2013). 

Gradnja identitete temelji na usklajevanju pomena izkušenj v okviru neke socialne skupnosti. 

Identiteta je povezana s socialnim članstvom, vendar smo ljudje hkrati tudi zelo edinstvena, 

individualna bitja, ki morajo biti pozorna na stereotipe, ki se pojavljajo v družbi (Wenger, 

1998; v Bourke in Mentis 2007). Ta povezava med socialno in individualno identiteto ima 

zelo pomembno vlogo pri vsakem posamezniku, še posebej pa pride do izraza pri osebah s 

posebnimi potrebami. 

Učenci se učijo o sebi predvsem skozi oči drugih. Informacija, ki jo prejmejo tako posredno 

kot neposredno, pomaga pri oblikovanju znanja o sebi. Skozi samoocenjevanje učenci bolj 

razumejo svojo identiteto – kdo so in kaj zmorejo; to se pokaže kasneje, ko v različnih 

socialno-kulturnih kontekstih odigrajo in sprejmejo različne vloge pri učenju (Bourke in 

Mentis, 2007). 

V vsakdanjem življenju je občutek avtonomije zelo pomemben, predvsem pri odločanju, da 

nisi vedno omejen s strani drugih, da lahko izraziš svoje želje in potrebe ter zlasti, da izbereš 

in stojiš za svojimi odločitvami (Philippe in Vallerand, 2008, v Bourke in Mentis, 2013). 
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2.5 UČENČEVA PERCEPCIJA SAMOOCENJEVANJA 

Mnoge študije so pokazale, da je učencem všeč, če so vključeni v proces samoocenjevanja, 

predvsem, če jim samoocenjevanje omogoča izboljšanje razumevanja kriterijev in 

postavljanja ciljev za delo v prihodnosti (Brookhart, Andolina, Zuza in Furman, 2004; 

McDonald, 2009; Ross, Rolheiser in Hogaboam – Gray, 2002, v Brown in Harris, 2014). 

Mnogim učencem se porajajo vprašanja glede samega samoocenjevanja. Nekateri se 

sprašujejo, zakaj samoocenjevanje sploh obstaja, kakšen je njegov namen. McDonaldova 

(2002, v Brown in Harris, 2014) je ugotovila, da učenci razumevajo in definirajo 

samoocenjevanje bolj kot samostojno »raziskavo« kot pa odraz evalvacije svojih sposobnosti 

in dosežkov.  

Obstajajo tudi raziskave, v katerih so strokovnjaki ugotovili, da učenci samoocenjevanja sploh 

ne dojemajo kot del ocenjevanja in dvomijo o njegovem pomenu ter še vedno pričakujejo 

učiteljevo individualno in natančno povratno informacijo o svojem delu (Brown, Irving, 

Peterson in Hirschfeld, 2009; Harris, Harnett in Brown, 2009; v Brown in Harris, 2014). 

Včasih učenci vidijo samoocenjevanje kot dolgočasno in kot neprimeren način, da se učitelj 

znebi svoje odgovornosti (Gao, 2009; Johnson in Winterbottom, 2011; Peterson in Irving, 

2008, v Brown in Harris, 2016). Ross, Rolheister in Hogaboam-Gray (2002, v Brown in 

Harris, 2014) so ugotovili, da učitelji storijo zelo malo, da bi poskusili razumeti učenčeve 

napačne interpretacije samoocenjevanja, kar vodi do velikega negativizma pri učencih. 

Učenci so v skrbeh tudi glede svoje psihološke varnosti v primerih, da so bile njihove 

samoocene izpostavljene javnosti – vrstnikom, staršem, učiteljem (Cowie, 2009; Reider-Roth, 

2005, v Brown in Harris, 2016). Posledično lahko nekateri učenci zaradi strahu 

izpostavljenosti prilagodijo svoje samoocene in se s tem izognejo osramočenosti pred 

razredom (Brown in Harris, 2014).  

Če želimo, da samoocenjevanje postane stalna praksa v razredu in šolah, moramo vse naštete 

učenčeve percepcije razumevanja samoocenjevanja natančno upoštevati. 
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3 TOČNOST SAMOOCENJEVANJA ZNANJA 

Kako točno znajo učenci oceniti svoje znanje, zelo pomembno vpliva na kvaliteto njihovega 

samoocenjevanja. V razdelku se bom točnosti samoocenjevanja natančno posvetila, saj sem se 

na ta pojem osredotočila tudi v empiričnem delu magistrske naloge. 

Brown in Harris (2014) pravita, da je realnost samoocene zelo težko določiti, če je ne 

primerjamo z oceno drugih oseb (vrstnikov, staršev, učiteljev) ali dosežkov na preizkusih 

znanja. 

Točnost samoocene imenujemo stopnjo usklajenosti med učenčevo samooceno in oceno, ki 

jo sprejmemo kot referenčno. Običajno kot referenčno oceno vzamemo učiteljevo oceno in jo 

nato primerjamo z učenčevo samooceno.  

Različni načini točnosti samoocene se razlikujejo glede na to, kaj je predmet učenčeve 

samoocene oz. referenčne ocene. Mastnakova (2018) je identificirala pet načinov, kako so 

avtorji različnih raziskav ugotavljali točnost učenčevih samoocen: 

 samoocena skupnega števila točk pred reševanjem preizkusa znanja oz. po reševanju 

preizkusa; 

 samoocena zaznavanja kompetenc (npr. matematične kompetence); 

 samoocena, ali je naloga rešena pravilno oz. kako dobro je naloga rešena (po mnenju 

učenca); 

 samoocena števila nalog, ki bi jih učenec v določenem času rešil, in 

 samoocena razumevanja. 

Brown in Harris (2014) pravita, da je vloga točnosti samoocenjevanja sporna. Brooks (2002, v 

Brown in Harris, 2014) meni, da je zanesljivo samo zunanje (učiteljevo) ocenjevanje, kar pa 

ne velja za formativno ocenjevanje znanja. Nekateri drugi avtorji (Lipnevich in Smith, 2008; 

Paulhus, 1991, v Brown in Harris, 2014) so mnenja, da ima ocenjevanje lastnega dela in 

hkratno prilagajanje učiteljevemu ocenjevanju negativen učinek na učenčevo mnenje. 

Dejstvo je, da je točnost pomemben dejavnik pri veljavnosti katerega koli ocenjevanja. Če 

proces samoocenjevanja vodi učence do napačnih zaključkov, da so dobri ali šibki pri neki 

učni vsebini, in zaradi tega njihove osebne odločitve temeljijo na napačnih interpretacijah, si 

lahko tako škodujejo predvsem pri lastnem učenju (Brown in Harris, 2014). 



23 
 

Dunning, Heath in Suls (2004, v Brown in Harris, 2014) so identificirali razloge, zakaj je 

lahko samoocenjevanje pomanjkljivo. Pravijo, da so ljudje nagnjeni k temu, da so 

nerealistično optimistični glede svojih sposobnosti, verjamejo, da so nadpovprečni, zanikajo 

kritične informacije o sebi, imajo primanjkljaje v lastnih informacijah. Prav tako pa ima 

pomanjkanje sposobnosti pri neki stvari dvojni primanjkljaj – ti ljudje nimajo preveč znanja o 

določeni stvari in hkrati se ne zavedajo, da nimajo dovolj znanja. 

 

3.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA TOČNOST SAMOOCENJEVANJA 

Mastnakova (2018) je iz pregleda različnih, že objavljenih raziskav, oblikovala shemo (slika 

6), ki prikazuje dejavnike, ki vplivajo na točnost oz. netočnost učenčeve ocene lastnega 

znanja. 

 

Slika 6: Dejavniki (ne)točnosti samoocene znanja (Mastnak, 2018, str. 98) 

 

V empiričnem delu magistrskega dela, ki sledi v nadaljevanju, sem se osredotočila na dva 

dejavnika, ki vplivata na učenčevo točnost samoocene, in sicer na spol in na učno uspešnost. 

Zato predstavljam omenjena dejavnika in rezultate raziskav, ki so bile v povezavi s tem že 

izvedene in objavljene. 
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3.1.1 SPOL 

Boud in Falchikova (1989) sta ob pregledu že objavljenih raziskav ugotovila, da obstaja zgolj 

šest raziskav, ki ugotavljajo, ali na točnost samoocenjevanje vpliva spol učencev. Raziskave 

so si bile med seboj nasprotujoče. Le tri so pokazale, da obstajajo statistično pomembne 

razlike. O'Neillova (1984, v Boud in Faalchikov 1989) je pokazala, da so deklice (učenke) pri 

samoocenjevanju točnejše kot fanti (učenci). Hoffman in Geller (1981, v Boud in Falchikov 

1989) pa sta pokazala, da so se dečki (učenci) pri samoocenjevanju precenjevali, deklice 

(učenke) pa so podcenjevale svoje zmožnosti. 

3.1.2 UČNA USPEŠNOST 

Avtorji mnogih raziskav so ugotovili, da je točnost samoocenjevanja povezana z učno 

uspešnostjo. Učenci, ki so učno uspešnejši, samoocenijo svoje znanje točneje. Samoocena 

učencev, ki spadajo med učno zmožnejše, se bolj ujema z učiteljevo oceno in z dosežki na 

preizkusih znanja kot pri učno šibkejših učencih. (Claes in Salame, 1975; Keil, McClintock, 

Kramer in Platow, 1990; Kwok in Ali, 1993; Laveault in Miles, 2002; Mitman in Lash, 1988, 

v Brown in Haris, 2013). 

Druge raziskave so pokazale, da učno uspešnejši učenci pogosteje podcenjujejo svoje znanje, 

učno šibkejši učenci pa ga precenjujejo. Epley in Gilovich (2005, v Mastnak 2018) trdita, da 

učenci pogostokrat precenjujejo svoje znanje, saj vedo o določeni snovi premalo in nimajo 

občutka, kje bi se sploh lahko zmotili. 
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3.2 RAZISKAVE O TOČNOSTI SAMOOCENJEVANJA 

Wood in Smith (2007) sta raziskovala učenčevo percepcijo pred in po reševanju nalog. 

Učenci so morali prebrati osem matematičnih nalog in jih razvrstiti glede na zahtevnost. S tem 

sta pridobila podatke o percipirani zahtevnosti. Nato so morali učenci naloge rešiti in jih 

ponovno razvrstiti glede na zahtevnost, da sta pridobila še podatek o dejanski zahtevnosti 

naloge. Učenci so morali določiti, katero znanje so potrebovali pri nalogi, stopnjo jasnosti 

naloge in kako dobro so seznanjeni s takšnim tipom naloge. Rezultate sta med drugim 

analizirala glede na spol učencev. Ugotovila sta, da ni razlik glede na spol. Rezultati so 

pokazali, da učenci percipirajo nalogo kot zahtevno iz različnih razlogov. V splošnem sta 

ugotovila, da so učenci percipirali naloge kot zahtevne, če so zahtevale konceptualno 

razumevanje, kot enostavnejše pa tiste, ki so zahtevale zgolj priklic dejstev in rutinske 

procese. Ugotovila sta, da ni močne povezave med poznavanjem tipa naloge in percipirano 

zahtevnostjo (Wood in Smith, 2007). 

Fulmerjeva in Tulisova (2016) sta izvedli raziskavo, kjer so udeleženci reševali samo eno 

matematično nalogo. Merili sta tri komponente: percipirano zahtevnost, percipirano 

sposobnost in dejansko sposobnost. Podobno kot pri drugih raziskavah sta za merjenje 

percipirane zahtevnosti uporabili trditev: »Menim, da je ta naloga zahtevna.« Pri tem so 

morali učenci na štiristopenjski lestvici podati svoj odgovor (4 = ne drži, 1 = drži). 

Percipirano sposobnost sta prav tako merili na štiristopenjski lestvic. Dejansko sposobnost sta 

merili s pomočjo dosežka pri nalogah na testu nacionalnega preverjanja znanja. V raziskavi 

sta merila tudi pet »produktov« meritev. Notranjo motivacijo sta merili na štiristopenjski 

lestvici s pomočjo petih trditev. Dolgčas sta merili tako, da so učenci po treh minutah 

reševanja naloge na ekranu videli devet različnih čustvenih simbolov. Vsak je predstavljal 

določeno čustvo (srečo, radovednost, žalost, ponos, živčnost, osramočenost, olajšanje, jezo, 

dolgčas). Učenci so morali izbrati tri emocije, ki so jih čutili v tistem trenutku. Vztrajnost sta 

merila tako, da so učencem po petih minutah reševanja ponudili možnost, da nadaljujejo ali pa 

prenehajo z reševanjem naloge. Dosežek oz. uspeh pa sta merili tako, da sta razdelili učence v 

kategoriji, in sicer glede na to, ali so nalogo rešili pravilno oz. so storili samo manjšo 

konceptualno napako pri rezultatu, ali pa so pokazali napačno konceptualno razumevanje, ali 

pa naloge niso niti poskusili reševati (Fulmer in Tulis, 2016). 

Rezultati in ugotovitve, do katerih sta prišli, so pojasnjeni v razdelku 3.3.1. 
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3.3 PERCIPIRANA IN DEJANSKA SPOSOBNOST 

Visoka raven percipirane in dejanske sposobnosti zelo ugodno vpliva na motivacijo in učenje 

pri matematiki. Povezana je z večjim trudom po tem, ko učenec ne uspe, z visoko notranjo 

motivacijo in z večjim uživanjem pri reševanju matematičnih nalog (Meyer, Turner in 

Spencer 1997, v Fulmer in Tulis 2016). Če ima otrok visoke matematične sposobnosti, je bolj 

motiviran in pripravljen vložiti več truda v svoje delo (Reynolds in Walberg, 1992, v Fulmer 

in Tulis 2016). Nekatere druge raziskave so pokazale, da matematične sposobnosti nimajo 

vpliva na motivacijo (Schiefele in Csikszentmihayli, 1995, v Fulmer in Tulis 2016). Dejstvo 

je, da je visoka percipirana sposobnost pozitivno povezana z matematičnimi uspehi tako v 

osnovni kot tudi v srednji šoli. Enako velja za matematične sposobnosti in dosežke (Schiefele 

in Csikszentmihayli, 1995, v Fulmer in Tulis 2016). 

 

3.3.1 ODNOS MED PERCIPIRANO SPOSOBNOSTJO, DEJANSKO SPOSOBNOSTJO 

IN PERCIPIRANO ZAHTEVNOSTJO 

Visoko percipirana sposobnost pri učencih je posebej koristna, če je tudi percipirana 

zahtevnost visoka. Učenci, ki percipirajo, da imajo visoke sposobnosti in se to izkaže tudi pri 

dejanskih sposobnostih, poročajo o večjem uživanju pri matematiki, interesu in so vztrajnejši 

pri reševanju nalog (Fulmer in Tulis, 2016). Avtorji so ugotovili, da v primeru, če je 

percipirana zahtevnost naloge visoka, je pozitiven učinek viden na tistih, ki so imeli tudi 

visoke percipirane sposobnosti (Schweinle, Turner in Meyer 2008; v Fulmer in Tulis 2016). 

Veliko manj je znanega glede povezave dejanske sposobnosti s percipirano zahtevnostjo. 

Obstaja raziskava, kjer sta avtorja (Durik in Matarazzo, 2009, v Fulmer in Tulis 2016) 

ugotavljala, kakšna je povezava med percipirano zahtevnostjo in dejanskimi sposobnostmi pri 

nalogah iz biologije. Našla sta pomembno povezavo med omenjenima pojmoma pri interesu 

za reševanje naloge in pri učenčevi želji, da se vrne k naslednji uri. Nista pa našla povezave 

glede na uspeh pri nalogi. Posamezniki z višjimi dejanskimi sposobnostmi so se z večjim 

veseljem vrnili k uri, če je bila percipirana zahtevnost naloge visoka. Posamezniki z nižjimi 

dejanskimi sposobnostmi so se raje vrnili k uri, če je bila njena zahtevnost nižja. V primeru 

nizke percipirane zahtevnosti so udeleženci poročali o podobnem zanimanju, ne glede na 

raven dejanske sposobnosti. V primeru visoke percipirane zahtevnosti so učenci z visokimi 

dejanskimi sposobnosti poročali o večjem zanimanju kot tisti z nižjo ravnijo znanja. Levi del 
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slike 7 ilustrira razmerje med percipirano zahtevnostjo in sposobnostmi glede na motivacijo in 

interes za naloge. 

Več avtorjev (Csikszentmihayli, 1997; Goetz, Preckel, Pekrun in Hall, 2007, v Fulmer in 

Tulis 2016) je raziskovalo vpliv odnosa med percipirano zahtevnostjo in percipirano/dejansko 

sposobnostjo na dolgočasenje. Učenci z visoko percipiranimi sposobnostmi so se pri nalogah 

bolj dolgočasili, če so bile naloge percipirane kot enostavne. Učenci, ki imajo visoke dejanske 

sposobnosti, so se bolj dolgočasili, če je nalogam primanjkovalo zahtevnosti in kompleksnosti 

(Goetz, Preckel, Pekrun in Hall, 2000, v Fulmer in Tulis 2016). Obratno velja za tiste z 

nizkimi percipiranimi sposobnostmi in nizkimi dejanskimi sposobnostmi, saj so poročali o 

večjem dolgočasenju, če so bile naloge percipirane kot zahtevne (Pekrun, 2010; v Fulmer in 

Tulis 2016). Desni del slike 7 ilustrira razmerje med percipirano zahtevnostjo in sposobnostmi 

glede na dolgočasenje pri nalogah. 

 

 

Slika 7: Vpliv razmerja percipirane zahtevnosti na sposobnosti na motivacijo (levi graf) in dolgčas (desni graf) (prirejeno po 
Fulmer in Tulis, 2016, str. 144) 
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Nedvomno so visoke sposobnosti (tako percipirane kot tudi dejanske) zelo pomembne pri 

učenju. Vendar gre za različne značilnosti in v nekaterih primerih niti ne strogo povezane. 

Medtem ko dejanske sposobnosti temeljijo na nalogah, ki so jih učenci že rešili, percipirane 

sposobnosti vključujejo več dejavnikov – subjektivni vpliv prejšnjih uspehov pri nalogah, 

izkušnje, primerjanje z vrstniki, percepcijo zahtevnosti in pogojev za delo, pričakovanj o 

uspehu ipd. (Dunning, Johnson, Ehrlinger in Kruger, 2003, v Fulmer in Tulis 2016). 

Ker je ocena percipirane sposobnosti zelo subjektivna in temelji na več dejavnikih, je velika 

verjetnost, da pride do neskladja med posameznikovo oceno percipirane sposobnosti in 

njegovim nivojem dejanske sposobnosti. 

Učenci imajo pogosto napačno predstavo o svojih dejanskih sposobnostih. Mnogi 

precenjujejo svoje sposobnosti. Do tega pride zaradi različnih razlogov. Ti vključujejo 

neskladje med trudom in sposobnostmi, nenatančno percepcijo posameznikovega trenutnega 

znanja, primanjkljaje v metakognitivnih sposobnostih razločevanja točnosti od napake ter 

pomanjkanja poznavanja naloge (Dunning, Johnson, Ehrlinger in Kruger, 2003, v Fulmer in 

Tulis 2016). 

Opisala sem, kakšna je individualna povezava percipirane sposobnosti in percipirane 

zahtevnosti ter dejanskih sposobnosti in percipirane zahtevnosti. V nadaljevanju sledi 

povezava med vsemi tremi pojmi hkrati. Opisala bom, kaj se zgodi, če pride do neskladja med 

njimi, kakšen vpliv ima to pri učencih na njihovo notranjo motivacijo oz. interes za delo, na 

dolgočasenje pri delu, na vztrajnost in na dosežke oz. učno uspešnost pri nalogah. 

Predstavila bom interakcijo dejanskih sposobnosti, percipirane zahtevnosti in percipirane 

sposobnosti na štiri različne izide – notranja motivacija oz. interes za delo, dolgočasenje, 

vztrajnost pri nalogah in dosežek oz. uspeh. Ugotovitve sem razdelila v razdelke glede na te 

štiri komponente. Vsi rezultati in ugotovitve skupaj z grafi temeljijo na raziskavi, ki sta jo 

izvedli S. Fulmer in M. Tulis (2016). 
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3.3.1.1 NOTRANJA MOTIVACIJA 

Interakcija med percipirano zahtevnostjo, percipiranimi sposobnostmi in dejanskimi 

sposobnostmi na notranjo motivacijo je zelo pomembna. Napisano vizualizira graf na sliki 8. 

Učenci z visoko percipiranimi sposobnostmi in nizkimi dejanskimi sposobnostmi (črn 

trikotnik, spodnji del grafa) so poročali o višji notranji motivaciji kot tisti z nizko 

percipiranimi sposobnostmi in nizkimi dejanskimi sposobnostmi (siv krogec, spodnji del 

grafa) pri vseh nivojih percipirane zahtevnosti naloge. Njihova motivacija je naraščala z 

naraščanjem percipirane zahtevnosti naloge. Učenci z nizko percipiranimi sposobnostmi in 

nizkimi dejanskimi sposobnostmi (siv krogec, spodnji del grafa) so poročali o nižji motivaciji, 

če je percipirana zahtevnost naloge naraščala (Fulmer in Tulis, 2016). 

Če primerjam zgornji in spodnji del grafa na sliki 8, je najopaznejša razlika pri udeležencih z 

nizko percipiranimi sposobnostmi (siv krogec). Tisti učenci, ki imajo nizke percipirane 

sposobnosti in visoke dejanske sposobnosti, poročajo o višji motivaciji, če je percipirana 

zahtevnost naloge visoka, kar je ravno obratno od tistih z nizkimi dejanskimi sposobnostmi 

(Fulmer in Tulis, 2016).  

 

Slika 8: Vpliv percipirane zahtevnosti in percipiranih ter dejanskih sposobnosti na notranjo motivacijo  
(prirejeno po: Fulmer in Tulis, 2016, str. 149) 
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3.3.1.2 DOLGČAS 

Interakcija med percipirano zahtevnostjo, percipiranimi sposobnostmi in dejanskimi 

sposobnostmi na dolgočasenje pri reševanju nalog je zelo pomembna. Napisano vizualizira 

graf na sliki 9. 

Učenci z nizkimi percipiranimi sposobnostmi in nizkimi dejanskimi sposobnostmi (siv 

krogec, spodnji del grafa) se bolj dolgočasijo z naraščanjem percipirane zahtevnosti naloge. 

Učenci z visoko percipiranimi sposobnostmi in nizkimi dejanskimi sposobnostmi (črn 

trikotnik, spodnji del grafa) pa se bolj dolgočasijo pri lažjih nalogah kot pri zahtevnejših. 

Učenci z nizkimi percipiranimi sposobnostmi in visokimi dejanskimi sposobnostmi (siv 

krogec, zgornji del grafa) se bolj dolgočasijo, če je percipirana zahtevnost naloge nizka 

(Fulmer in Tulis, 2016). 

Dejanske sposobnosti vplivajo na dolgčas za tiste z visokimi in nizkimi percipiranimi 

sposobnostmi, kar pokaže različni vzorec v obeh delih grafa. 

 

Slika 9: Vpliv percipirane zahtevnosti in percipiranih ter dejanskih sposobnosti na verjetnost za dolgočasenje pri 
nalogi(prirejeno po: Fulmer in Tulis, 2016, str. 149) 
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3.3.1.3 VZTRAJNOST 

Interakcija med percipirano zahtevnostjo, percipiranimi sposobnostmi in dejanskimi 

sposobnostmi na vztrajnost pri reševanju nalog je zelo pomembna. Napisano vizualizira graf 

na sliki 10. 

Učenci z visoko percipiranimi sposobnostmi in nizkimi dejanskimi sposobnostmi (črn 

trikotnik, spodnji del grafa) so pri nalogah vztrajnejši, ko percipirana zahtevnost naloge 

narašča. Učenci z nizko percipiranimi sposobnostmi in nizkimi dejanskimi sposobnostmi (siv 

krogec, spodnji del grafa) pa so pri nalogah veliko manj vztrajni, če se percipirana zahtevnost 

naloge povečuje (Fulmer in Tulis, 2016). 

Vpliv dejanskih sposobnosti je najopaznejši pri učencih, katerih percipirana sposobnost je 

nizka (siv krogec). Vzorec je ravno obraten pri visokih in nizkih dejanskih sposobnostih. 

Zanimivo je, da so učenci z visokimi dejanskimi sposobnostmi in visokimi percipiranimi 

sposobnostmi ter učenci  z visokimi dejanskimi in nizkimi percipiranimi sposobnostmi 

približno enako vztrajni, ko je percipirana zahtevnost naloge visoka (Fulmer in Tulis, 2016). 

 

Slika 10: Vpliv percipirane zahtevnosti in percipiranih ter dejanskih sposobnosti na vztrajnost (prirejeno po: Fulmer in Tulis, 
2016, str. 150) 
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3.3.1.4 DOSEŽEK 

Interakcija med percipirano zahtevnostjo, percipiranimi sposobnostmi in dejanskimi 

sposobnostmi na dosežek oz. uspeh pri reševanju naloge je zelo pomembna. Napisano 

vizualizira graf na sliki 11.   

Povezava med dejanskimi sposobnostmi, percipiranimi sposobnostmi in percipirano 

zahtevnostjo je zanemarljiva. Zato so rezultati raziskave podani samo glede na percipirano 

sposobnost in percipirano zahtevnost naloge (Fulmer in Tulis, 2016).  

Učenci z visokimi in nizkimi dejanskimi sposobnostmi so pri nalogah skoraj enako uspešni, 

ko je percipirana zahtevnost naloge nizka. Ko pa percipirana zahtevnost naloge naraste, so 

učenci z višje percipiranimi sposobnostmi bliže uspehu oz. rešitvi naloge kot tisti z nizkimi 

percipiranimi sposobnostmi (Fulmer in Tulis, 2016). 

 

Slika 11: Vpliv percipirane zahtevnosti in percipiranih ter dejanskih sposobnosti na dosežek, uspeh pri nalogi (prirejeno po: 
Fulmer in Tulis, 2016, str. 150) 
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Največ avtorjev pravi, da so najbolj optimalni pogoji za učenje, če je med visoko percipirano 

zahtevnostjo in visoko percipirano sposobnostjo ravnovesje (Csikszentmihalyi, 1997; Deci in 

Ryan, 1985, v Fulmer in Tulis, 2016). Dejanske sposobnosti so zelo pomemben pokazatelj 

motivacije in dosežkov (Durik in Matarazzo, 2009, v Fulmer in Tulis, 2016). 

Vse opisane interakcije kažejo, kako kompleksno je razmerje med percipirano zahtevnostjo 

nalog in sposobnostmi. Odnos med percipirano sposobnostjo in percipirano zahtevnostjo je 

odvisen od posameznikovih dejanskih sposobnosti. Podcenjevanje in precenjevanje 

posameznika ključno vpliva na motivacijo. Učenci, ki precenjujejo svoje sposobnosti (črn 

trikotnik, spodnji del grafa na sliki 8), so veliko bolj motivirani kot učenci, ki podcenjujejo 

svoje sposobnosti (siv krogec, zgornji del grafa na sliki 8) (Fulmer in Tulis, 2016). 

Kombinacija nizkih percipiranih in dejanskih sposobnosti se je izkazala za najmanj 

motivacijsko, ti učenci so bili tudi najmanj vztrajni in so med reševanjem nalog poročali o 

dolgočasju. Imeli so tudi najslabše dosežke pri zahtevnejših nalogah. Najbolj motivirani in 

vztrajni so bili učenci z visoko percipiranimi sposobnostmi in nizkimi dejanskimi, predvsem 

pri zahtevnejših nalogah (Fulmer in Tulis, 2016). 

3.3.2 NAVEZAVA NA TOČNOST SAMOOCENE 

Avtorici v raziskavi ne omenjata pojma »točnost samoocene«, zato bom v tem razdelku 

navezala zgornje ugotovitve na omenjeni pojem. 

Glede na identifikacijo petih načinov, kako avtorji raziskav merijo točnost samoocene 

(poglavje 3), jo avtorici te raziskave merita glede na prvi način, in sicer je to učenčeva 

samoocena skupnega števila točk pred reševanjem naloge in po njem. Percipirano sposobnost 

sta merili na štiristopenjskih lestvici s pomočjo petih trditev, kar je podobno, kot če bi učenci 

podali samooceno števila točk pred reševanjem naloge. Dejansko sposobnost sta merili s 

pomočjo števila točk po reševanju nalog. Razmerje med tema pojmoma imenujemo točnost 

samoocene, torej kakšna je stopnja ujemanja med omenjenima pojmoma. 

Ker avtorici vrednost percipirane in dejanske sposobnosti merita na dvostopenjski lestvici kot 

visoke oz. nizke, bomo govorili o točnosti oz. netočnosti samoocene. 

Spodnja preglednica prikazuje, ali je percipirana sposobnost visoka/nizka in dejanska 

sposobnost visoka/nizka, kakšna je nato točnost samoocene (točna/netočna). Pri netočni 

samooceni ločim precenjevanje in podcenjevanje sposobnosti, pri točni samooceni pa točno 
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samooceno pri učno zmožnejših učencih (visoke dejanske sposobnosti) in točno samooceno 

pri učno šibkejših učencih (nizke dejanske sposobnosti). 

Tabela 1: Odnos med percipirano/dejansko sposobnostjo in točnostjo samoocene 

 

PERCIPIRANA SPOSOBNOST 

NIZKA VISOKA 

DEJANSKA 

SPOSOBNOST 

NIZKA 

TOČNA 

SAMOOCENA 

učno šibkejši učenci 

NETOČNA 

SAMOOCENA 

precenjevanje 

VISOKA 

NETOČNA 

SAMOOCENA 

podcenjevanje 

TOČNA 

SAMOOCENA 

učno zmožnejši učenci 

 

Raziskava je pokazala, da pri točni samooceni za učno šibkejše učence njihova notranja 

motivacija upada z naraščanjem zahtevnosti naloge. Bolj je naloga zahtevna, manj so ti učenci 

motivirani, prav tako se pri teh nalogah bolj dolgočasijo in so manj vztrajni (siv krogec, 

spodnji del grafov na slikah 8, 9 in 10). 

Pri točni samooceni za učno zmožnejše učence so ti bolj motivirani pri zahtevnejših nalogah. 

Zanimivo je, da je pogostost za dolgočasenje približno enaka pri lažjih in težjih nalogah. Ti 

učenci so veliko bolj vztrajni pri zahtevnejših nalogah (črn trikotnik, zgornji del grafov na 

slikah 8, 9 in 10). 

Pri netočni samooceni, kjer gre za učenčevo precenjevanje lastnih sposobnosti, je raziskava 

pokazala, da njihova notranja motivacija narašča z naraščanjem zahtevnosti naloge. Bolj so 

naloge zahtevne, bolj so tudi učenci vztrajni pri reševanju naloge. Lažje naloge so za učence 

dolgočasnejše, zahtevnejše jim predstavljajo večji izziv (črn trikotnik, spodnji del grafov na 

slikah 8, 9 in 10). 

Pri netočni samooceni, kjer učenci podcenjujejo svoje sposobnosti, jim prav tako zahtevnejše 

naloge predstavljajo večji izziv in jih motivirajo bolj kot enostavne. Ti učenci se bolj 

dolgočasijo pri enostavnejših nalogah. So pa pri zahtevnejših nalogah vztrajnejši kot pri 

enostavnejših (siv krogec, zgornji del grafov na slikah 8, 9 in 10). 
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN OSNOVNI POJMI 

Učitelji imajo pogostokrat napačne predstave o tem, kaj je za učence zahtevno in kaj ne. V 

diplomskem delu z naslovom Percepcija zahtevnosti algebrskih nalog med osnovnošolci sem 

se ukvarjala z algebrskimi enačbami. Zanimalo me je, kateri tip reprezentacije enačbe učenci 

percipirajo kot zahteven in katerega kot enostaven ter kako na percipirano zahtevnost enačbe 

vplivajo različne komponente v enačbi. Tokrat se bom ukvarjala z geometrijskimi nalogami. 

V začetku empiričnega dela me bo zanimalo, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na to, da 

učenci nalogo s področja geometrije percipirajo kot bolj ali manj zahtevno. Pogostokrat se 

zgodi, da učenci neko nalogo percipirajo kot zahtevno, ko pa se ji posvetijo in jo rešijo, 

ugotovijo, da naloga pravzaprav ni tako zahtevna ali obratno. Podobno je s percipirano oceno 

uspešnosti reševanja naloge in dejansko uspešnostjo reševanja naloge. V diplomskem delu se 

s tem nisem ukvarjala, tokrat pa se bom razmerju med tema pojmoma natančno posvetila. V 

nadaljevanju bom ugotavljala, kaj vpliva na točnost ocene zahtevnosti naloge in na točnost 

ocene uspešnosti lastnega reševanja naloge pri učencih. V obeh primerih (pri zahtevnosti 

naloge in pri uspešnosti reševanja naloge) bom ločila stanje pred in po reševanju nalog. 

Ločila bom šest osnovnih pojmov, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

 PERCIPIRANA ZAHTEVNOST NALOGE pomeni, kako se učencem zdi naloga 

zahtevna ob samem pogledu nanjo, tj. pred reševanjem. Podatek bom pridobila z 

odgovori učencev, kolikšen delež sošolcev bi nalogo znal rešiti. Višji odstotek pomeni 

manj zahtevno nalogo (več sošolcev bi nalogo znalo pravilno rešiti), nižji pa 

zahtevnejšo nalogo (malo sošolcev bi znalo nalogo pravilno rešiti). 

 

 DEJANSKA ZAHTEVNOST NALOGE je izražena z deležem učencev, ki nalogo 

dejansko pravilno reši, pri čemer višji odstotek pomeni manj zahtevno nalogo in nižji  

odstotek zahtevnejšo nalogo. 

 

 TOČNOST OCENE ZAHTEVNOSTI NALOG je stopnja usklajenosti med 

percipirano oceno zahtevnosti naloge in dejansko zahtevnostjo. 
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 PERCIPIRANA OCENA USPEŠNOSTI REŠEVANJA NALOGE je učenčevo 

mnenje o tem, kako dobro bi rešil dano nalogo. Učenci bodo pri vsaki nalogi na 

tristopenjski lestvici ocenili, kako dobro bi jo rešili. 

 

 DEJANSKA USPEŠNOST REŠEVANJA NALOGE pove, kako dobro je učenec 

dejansko rešil nalogo (po mnenju učiteljice – popravljanje preizkusov znanja z 

natančno določenim kriterijem). Izražala jo bom na tristopenjski lestvici. 

 

 TOČNOST OCENE USPEŠNOSTI LASTNEGA REŠEVANJA NALOGE je 

stopnja usklajenosti med dejansko uspešnostjo reševanja naloge in predhodno 

percipirano uspešnostjo reševanja naloge. 

 

Osredotočila se bom predvsem na točnost ocene zahtevnosti nalog in točnost ocene uspešnosti 

lastnega reševanja. Analizirala bom najprej usklajenost med percipirano zahtevnostjo naloge 

in dejansko zahtevnostjo, nato pa še med percipirano oceno uspešnosti in dejansko 

uspešnostjo. Zanimalo me bo, ali sta točnost ocene zahtevnosti naloge in točnost ocene 

uspešnosti reševanja odvisni od šolske ocene pri matematiki ter ali sta odvisni od spola 

učencev. 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem glede na avtorje raziskav ločila naslednje pojme: 

percipirana sposobnost, dejanska sposobnost, percipirana zahtevnost naloge. O točnosti 

samoocene govorimo, če primerjamo percipirane sposobnosti in dejanske sposobnosti 

učencev. Predstavila sem različne kombinacije omenjenih pojmov in rezultate raziskave, ki 

sta jo izvedli Fulmerjeva in Tulisova (2016). V empiričnem delu sem namesto pojma 

percipirana sposobnost uporabila izraz percipirana ocena uspešnosti reševanja naloge, 

namesto pojma dejanske sposobnosti pa izraz dejanska uspešnost reševanja naloge. 

Posledično sem namesto točnosti učenčeve samoocene uporabila izraz točnost ocene 

uspešnosti lastnega reševanja naloge. Pojem percipirane zahtevnosti naloge ostaja enak tudi v 

raziskavi magistrskega dela. 
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu z zastavljenim raziskovalnim problemom sem si postavila raziskovalna vprašanja. 

1. raziskovalno vprašanje: 

Kateri dejavniki vplivajo na učenčevo percepcijo zahtevnosti naloge s področja 

geometrije? 

 

2. raziskovalno vprašanje: 

Ali so razlike v točnosti ocene zahtevnosti geometrijskih nalog glede na učno uspešnost 

učencev? 

 

3. raziskovalno vprašanje: 

Ali so razlike v točnosti ocene zahtevnosti geometrijskih nalog glede na spol učencev? 

 

4. raziskovalno vprašanje: 

Ali so razlike v točnosti ocene uspešnosti lastnega reševanja geometrijskih nalog glede 

na učno uspešnost učencev? 

 

5. raziskovalno vprašanje: 

Ali so razlike v točnosti ocene uspešnosti lastnega reševanja geometrijskih nalog glede 

na spol učencev? 
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3 DEJAVNIKI ZAHTEVNOSTI GEOMETRIJSKIH NALOG 

V prvem raziskovalnem vprašanju me bo zanimalo, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na 

učenčevo percepcijo zahtevnosti naloge s področja geometrije. V tem razdelku bom najprej 

predstavila učno vsebino s cilji, kot so navedeni v učnem načrtu za matematiko v 8. razredu 

osnovne šole ter pojasnila dejavnike, ki sem jih izbrala in ki potencialno vplivajo na učenčevo 

percepcijo zahtevnosti naloge. 

Tema:  Geometrija in merjenje 

Sklop:  Geometrijski pojmi 

Poglavje: Krog in Pitagorov izrek 

V učnem načrtu (2011) so navedeni naslednji splošni in specifični učni cilji, ki naj bi jih 

učenci v teh dveh poglavjih pri pouku matematike dosegli. 

Učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

 utrjujejo pretvarjanje merskih enot in jih povežejo z reševanjem geometrijskih nalog; 

 razvijajo uporabo geometrijskega orodja pri načrtovalnih geometrijskih nalogah; 

 razvijajo strategije geometrijskih konstrukcij z uporabo geometrijskega orodja; 

 opisujejo postopek geometrijske konstrukcije. 

KROG 

Učenci: 

 razumejo pomen števila 𝜋; 

 izračunajo obseg in ploščino kroga z uporabo obrazcev; 

 rešijo besedilne naloge v povezavi s krogom (z računalom in brez njega). 

PITAGOROV IZREK 

Učenci: 

 poznajo Pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju neznane dolžine stranice v 

pravokotnem trikotniku; 

 rešijo besedilne naloge z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini (z računalom in brez 

njega); 

 uporabljajo Pitagorov izrek pri reševanju nalog o različnih geometrijskih likih. 
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Po temeljitem pregledu literature ter osnovnošolskih učbenikov za 8. razred osnovne šole sem 

izbrala osem dejavnikov, ki po mojem mnenju najbolj vplivajo na zahtevnost geometrijske 

naloge. V nadaljevanju so zapisani izbrani dejavniki ter kratki opisi nalog s primeri. 

 Tabela 

Opis naloge 

Naloge, ki vsebujejo tabelo, iz katere je potrebno razbrati podatke in jih uporabiti pri 

računanju, nato pa rezultate vpisati nazaj v tabelo. Ta vrsta naloge ima običajno več primerov, 

ki jih je potrebno izračunati. 

Primer naloge 

Izračunaj manjkajočo količino kroga. Izračunan podatek vpiši v tabelo. Vsako izračunano 

vrednost zaokroži na eno decimalko. 

 𝒓 𝒅 𝒐 

a) 2 𝑐𝑚   

b)  11,4 𝑑𝑚  

c)   110 𝑐𝑚 
 

 Geometrijska slika 

Opis naloge 

Naloge, ki vsebujejo geometrijsko sliko, s katere morajo učenci razbrati podatke, da lahko 

nalogo pravilno rešijo. 

Primer naloge 

Izračunaj dolžino lomljene črte 𝐴𝐵𝐶𝐷, ki jo sestavljajo diagonale treh kvadratov. 
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 Algebrski zapis 

Opis naloge 

Naloge, pri katerih učenci računajo s spremenljivkami, ki jo morajo izraziti kot rešitev. 

Primer naloge 

Ploščina kroga meri 100 𝑎2𝜋 𝑑𝑚2. Koliko meri obseg kroga? Izrazi ga s spremenljivko 𝑎. 

 Življenjska situacija 

Opis naloge 

Naloge, ki so povezane s primeri iz vsakdanjega življenja, s katerimi se 

učenci vsakodnevno srečujejo. Ob nalogi je tudi slika situacije. 

Primer naloge 

Lestev je razpeta v obliki enakokrakega trikotnika (črka A) s krakoma 

3,7 𝑚, na tleh pa je razmaknjena 2,4 𝑚. Strop sobe je 1,3 𝑚 nad vrhom 

lestve. Kolikšna je višina stene v sobi? 

 Zahteva načrtovanja 

Opis naloge 

Naloge, ki vsebujejo zahtevo po načrtovanju – uporabo geometrijskega orodja (šestilo in 

ravnilo). Pri nekaterih nalogah je potreben tudi manjši izračun in primerjava izračunane 

vrednosti z izmerjeno vrednostjo s konstrukcije, ki jo učenec sam skonstruira. 

Primer naloge 

Načrtaj enakostranični trikotnik s stranico 𝑎 = 4 𝑐𝑚.  Vanj nariši višino in jo izmeri. Višino tudi 

izračunaj in rezultat primerjaj z izmerjeno vrednostjo. 

 

 Odvečni podatek 

Opis naloge 

Sem spadajo naloge, ki vsebujejo podatek, katerega učenci za računanje ne potrebujejo. Da so 

naloge zanimivejše, so vzete iz vsakdanjega življenja. 

Primer naloge 

Okrogla ura na vrhu stolpa ima polmer 18 𝑐𝑚. Njena kazalca sta dolga 8 𝑐𝑚 in 15 𝑐𝑚. Kako 

daleč narazen sta njuna vrhova ob treh popoldan? 
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 Zahteva utemeljevanja, pojasnjevanja 

Opis naloge 

Naloge, ki od učencev zahtevajo, da postopek računanja najprej z besedami pojasnijo, nato pa 

ga še dejansko izračunajo. Da so naloge zanimivejše, so dodane geometrijske slike, da lahko 

učenci iz njih razberejo podatke in si nalogo laže predstavljajo. 

Primer naloge 

Sedem majhnih krogov leži v enem velikem, kot kaže slika. Polmer majhnega kroga meri 5 𝑐𝑚. 

Najprej pojasni, kako bi izračunal ploščino velikega kroga, nato pa jo še izračunaj. 

 

 

 Zahtevnejši tip števil (ulomki) 

Opis naloge 

Naloge, ki imajo podatke podane z ulomki in zahtevajo, da je rezultat tudi zapisan z 

okrajšanim ulomkom. 

Primer naloge 

Koliko meri dolžina katete, če meri ena kateta pravokotnega trikotnika 
1

4
 𝑚, hipotenuza pa 

3

4
 𝑚. Rezultat zapiši z okrajšanim ulomkom. 
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4 METODOLOGIJA 

4.1 VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 37 učencev in učenk osmega razreda Osnovne šole 

Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem in 43 učencev in učenk Osnovne šole Neznanih 

talcev Dravograd. Spodnja tabela in graf prikazujeta strukturo vzorca glede na spol. 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na spol 

 število (N) delež (%) 

Moški 37 46,0 

Ženske 43 54,0 

Skupaj 80 100,0 

 

 

Slika 12: Struktura vzorca glede na spol 

  

46 % 
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MOŠKI ŽENSKE
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Pri obdelavi podatkov sem učence razdelila na učno zmožnejše (ocene: odl /5/ in pdb /4/) ter 

učno šibkejše (ocene: db /3/, zd /2/ in nzd /1/). Spodnja tabela in graf prikazujeta strukturo 

vzorca glede na učno uspešnost. 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na učno uspešnost 

 število (N) delež (%) 

Učno zmožnejši 36 45,0 

Učno šibkejši 44 55,0 

Skupaj 80 100,0 

 

 

Slika 13: Struktura vzorca glede na učno uspešnost 
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4.2 METODE IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskovalna metoda v empiričnem delu magistrskega dela je bila kavzalna 

neeksperimentalna. V prvem delu raziskave je bil instrument za zbiranje podatkov preizkus 

znanja, sestavljen iz dveh delov, v drugem delu pa delno strukturiran intervju. 

Spodnja tabela prikazuje shemo raziskave. 

Tabela 4: Shema raziskave 

 
Inštrument Sestava Namen 

1. 

DEL 

Prvi preizkus 
Trije sklopi po osem 

nalog. 
Pridobitev osnovnih podatkov, 

podatkov o percipirani oceni 

zahtevnosti in percipirani oceni lastne 

uspešnosti. Ocenjevalni list 

Vprašanja o osnovnih 

podatkih in vprašanja 

izbirnega tipa. 

Drugi preizkus 
Osem nalog iz tretjega 

sklopa. 

Pridobitev podatkov o dejanski 

zahtevnosti in dejanski uspešnosti 

reševanja nalog.  

2. 

DEL 
Intervju  

Mnenje o preizkusu, na podlagi česa so 

se odločali o svojem znanju in znanju 

sošolcev, zakaj so posamezne naloge 

ocenili kot zahtevne/enostavne. 

 

Učenci so prejeli prvi preizkus na listu, na katerega niso ničesar pisali, in ocenjevalni list, na 

katerem so obkroževali svoje odgovore. Nato so prejeli še drugi preizkus, na katerem so 

reševali naloge. Reševanje nalog je bilo anonimno, zaradi primerjave prvega in drugega 

preizkusa pa je vsak učenec prejel kodo, ki jo je zapisal na ocenjevalni list in drugi preizkus. 

Učenci so naloge reševali in ocenjevali samostojno. Pri reševanju so potrebovali pisalo, 

šestilo, ravnilo in žepno računalo. Znanje učencev o snovi je bilo zelo sveže, saj so na 

ravenski šoli naslednji dan po izvedeni raziskavi pisali pisni preizkus znanja točno o tej snovi, 

na dravograjski šoli pa so preizkus pisali nekaj dni pred izvedbo raziskave. Časovne omejitve 

niso imeli, so pa za reševanje prvega preizkusa potrebovali približno 20 minut, za reševanje 

drugega pa približno 30 minut.  

Intervju je potekal s 6 učenci, ki so se prostovoljno javili za sodelovanje. Pogovor o nalogah 

je pri vsakem učencu trajal približno 10 minut. 
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4.3 RAZISKOVALNI INŠTRUMENTI 

4.3.1 PREDSTAVITEV PREIZKUSOV IN OCENJEVALNEGA LISTA 

4.3.1.1 PRVI PREIZKUS 

Sestavila sem 24 nalog – za vsakega od osmih dejavnikov po tri naloge, ki sem jih razvrstila v 

prvi preizkus. Naloge v preizkusu odražajo osem dejavnikov, ki potencialno vplivajo na 

zahtevnost geometrijske naloge. Pregled nalog po tipih je dodan v prilogi 1. 

Vsebina nalog je iz dveh poglavij (Pitagorov izrek in krog), zato sem v preizkusu uporabila 12 

nalog s področja o krogu in 12 nalog s področja o Pitagorovem izreku. 

24 različnih nalog sem zaradi lažjega reševanja ocenjevalnega lista razvrstila v tri sklope po 8 

nalog. Vsak sklop vsebuje vse tipe nalog. V prvem sklopu so bile naloge samo o krogu, v 

drugem sklopu so bile naloge o Pitagorovem izreku, v zadnjem sklopu pa so bile mešane 

naloge. Tretji sklop nalog so učenci nato v drugem preizkusu tudi dejansko reševali. 

Razporeditev nalog po sklopih je prikazana v prilogi 2. 

Učenci so najprej prebrali prvi sklop nalog in dopolnili svoje odgovore na ocenjevalnem listu. 

Enako so storili še za drugi in tretji sklop nalog. 

Prvi preizkus, kot so ga prejeli učenci za reševanje, je dodan v prilogi 3. 

Spodnja preglednica prikazuje, kako so naloge razporejene v tri sklope glede na poglavje in 

tip naloge. 
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Tabela 5: Razporeditev nalog po sklopih glede na tipe in poglavje 

Sklop 
Št. 

naloge 
Poglavje Tip naloge 

  

K
R

O
G

 

P
IT

A
G

O
R

O
V

 IZ
R

EK
 

TA
B

EL
A

 

G
EO

M
ET
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JA
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H
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EJ

ŠI
 T
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 Š

TE
V

IL
 

(u
lo

m
ki

) 

1. 

1. X   X       
2.  X         X 
3. X     X     
4. X      X    
5. X        X  
6. X    X      
7. X  X        
8. X       X   

2. 

9.  X       X  
10.   X      X   
11.  X X        
12.  X   X      
13.  X    X     
14.  X     X    
15.  X        X 
16.  X  X       

3. 

17.  X X        
18.  X    X      
19. X   X       
20.  X     X    
21. X     X     
22.  X      X   
23.  X       X  
24. X         X 
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4.3.1.2 DRUGI PREIZKUS 

Učenci so prejeli drugi preizkus, na katerem so bile naloge iz tretjega sklopa – mešane naloge. 

Te naloge so učenci dejansko tudi reševali. 

Drugi preizkus, kot so ga prejeli učenci za reševanje, je dodan v prilogi 4. 

4.3.1.3 OCENJEVALNI LIST 

Vsak učenec je prejel tudi ocenjevalni list. Na njem je moral izpolniti podatke o sebi in 

zapisati kodo. Učenec je najprej prebral prvi sklop nalog na prvem preizkusu in nato 

odgovoril na dve vprašanji pri vsaki nalogi tako, da je obkrožil odgovor, ki velja zanj. Enako 

je storil še za drugi in tretji sklop nalog. 

Ocenjevalni list, kot so ga prejeli učenci za reševanje, je dodan v prilogi 5. 

Spodnja slika prikazuje primer reševanja nalog učenke, katere podatki so prikazani tudi v 

nadaljevanju. 

 

Slika 14: Primer izpolnjenega ocenjevalnega lista 1 
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Slika 15: Primer izpolnjenega ocenjevalnega lista 2 

 

4.3.2 PREDSTAVITEV INTERVJUJEV 

Po končanem reševanju preizkusov in izpolnjevanju delovnih listov so potekali intervjuji z 

učenci, ki so se prostovoljno javili. 

Učencem sem na začetku za sprostitev postavila osnovna vprašanja, nato pa sem jim 

postavljala vprašanja, kot so: 

– Si se znal/-a prepričljivo odločiti, kako dobro bi sam/-a rešil/-a nalogo? 

– Bi se pri kateri nalogi drugače odločil/-a glede zahtevnosti po tem, ko si jo že rešil/-a? 

– Na podlagi česa si se odločal/-a, ali bi znal/-a nalogo rešiti ali ne? Ali si se odločal/-a 

na podlagi tega, da si nalogo že kje videl/-a? 

– V prvem, drugem in tretjem sklopu si kot težjo in kot lažjo nalogo označil/-a *? Zakaj 

si se tako odločil/-a? 
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4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Izbrala sem osnovni šoli v svoji okolici in se povezala z mentoricama, ki sta potrdili 

sodelovanje v raziskavi. Slednjo sem najprej izvedla na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na 

Koroškem (v nadaljevanju OŠPV), teden kasneje pa še na OŠ Neznanih talcev Dravograd (v 

nadaljevanju OŠNTD). Zbiranje podatkov je potekalo prvi in drugi teden v juniju. Na OŠPV 

so šele zaključili z obravnavo Pitagorovega izreka, na OŠNTD pa z obravnavo kroga. Znanje 

učencev je bilo zato še sveže. Raziskava na OŠPV je potekala tri šolske ure. Prvo uro v 8. a-

razredu, drugo uro v 8. b–razredu (učenci so razdeljeni v male skupine, a so se ta dan združili 

v oddelek a in b), tretjo uro pa je potekalo intervjuvanje dveh učencev. Raziskava na OŠNTD 

je prav tako potekala tri šolske ure. Učenci so tam razdeljeni v heterogene skupine, zato je 

raziskava potekala v štirih skupinah, pomoč pri izvedbi pa mi je ponudila mentorica. Učenci 

so bili intervjuvani isti dan tretjo šolsko uro. 

4.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Excel, statistično analizo pa sem izvedla 

s statističnim računalniškim programom SPSS. Grafi so narisani s programom Microsoft 

Excel.  

Za vsakega učenca sem podatke vnesla v Excelovo tabelo. Iz ocenjevalnega lista sem vnesla 

podatke o percipirani oceni zahtevnosti za vsako nalogo. V spodnji tabeli je prikazano, kako 

sem vnašala podatke glede na obkroženi odgovor na ocenjevalnem listu. 

Tabela 6:Vnašanje podatkov: percipirana ocena zahtevnosti 

Na ocenjevalnem listu 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % 

V Excelovo tabelo 

»POZ« 
12,5 % 38 % 63 % 88 % 

 

Glede percipirane ocene uspešnosti sem iz ocenjevanega lista v Excelovo tabelo vnesla 

podatke, kot so prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 7: Vnašanje podatkov: percipirana ocena uspešnosti 

Na ocenjevalnem listu Pravilno Delno pravilno Narobe 

V Excelovo tabelo 

»POU« 
2 1 0 
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Naloge na drugem preizkusu sem popravljala tako, da sem jih ocenjevala z 0, 1, 2 ali 3 

točkami. Pred popravljanjem preizkusov sem sestavila natančen kriterij. V Excelovo tabelo 

sem nato vnesla podatke, kot kaže spodnja tabela. 

Tabela 8: Vnašanje podatkov: dejanska uspešnost reševanja naloge 

Dosežene točke na 

drugem preizkusu 
3 2 1 0 

V Excelovo tabelo 

»DU« 
2 1 1 0 

 

Za vsakega učenca sem nato vnesla podatke v Excelovo datoteko. Najprej osnovne podatke, 

nato pa sledijo podatki o nalogah po sklopih.  

Na slikah 14 in 15 je primer izpolnjenega ocenjevalnega lista učenke št. 73. V sklopu 1 je za 

prvo nalogo obkrožila interval 76–100 %, zato je v Excelovi datoteki (slika 16) pod prvo 

nalogo in stolpec o percipirani oceni zahtevnosti (POZ) zapisano 88. Na drugo vprašanje je 

odgovorila »pravilno«, zato je v Excelovi datoteki pod prvo nalogo in stolpec o percipirani 

oceni uspešnosti (POU) zapisano 2. Pri šesti nalogi je obkrožen interval 26–50 %, zato je pri 

tej nalogi na sliki 16 v stolpcu POZ zapisano 38, v stolpcu POU pa 1, ker je učenka obkrožila, 

da bi nalogo rešila »delno pravilno.« V sklopu 3 je še tretji stolpec o dejanski uspešnosti 

reševanja naloge (DU), kjer so vneseni podatki o številu doseženih točk pri posamezni nalogi. 

Učenka je pri prvi nalogi na drugem preizkusu dosegla 0 točk, zato je v tretjem stolpcu pod 

DU zapisano število 0. 

 

Slika 16: Vneseni podatki za izbranega učenca 
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5 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 

Rezultate raziskave bom predstavila v petih razdelkih (vsebinski pregled analize rezultatov 

raziskave je predstavljen v diagramu, ki sledi v nadaljevanju). 

V prvem razdelku (modra barva v diagramu) bo predstavljena analiza percipirane 

zahtevnosti nalog, dejanske zahtevnosti nalog in na koncu primerjava teh dveh pojmov. V tem 

razdelku bom odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje. 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Kateri dejavniki vplivajo na učenčevo percepcijo 

zahtevnosti naloge s področja geometrije? 

V drugem razdelku (zelena barva v diagramu) sledi analiza točnosti ocene zahtevnosti nalog 

ter vpliv učne uspešnosti in spola nanjo. V tem razdelku bom odgovorila na drugo in tretje 

raziskovalno vprašanje. 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Ali so razlike v točnosti ocene zahtevnosti geometrijskih 

nalog glede na učno uspešnost učencev? 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Ali so razlike v točnosti ocene zahtevnosti geometrijskih 

nalog glede na spol učencev? 

V tretjem razdelku (rdeča barva v diagramu) bom preučila pojem točnost ocene lastne 

uspešnosti reševanja nalog ter vpliv učne uspešnosti in spola nanj. Odgovorila bom na četrto 

in peto raziskovalno vprašanje. 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Ali so razlike v točnosti ocene lastne uspešnosti reševanja 

geometrijskih nalog glede na učno uspešnost učencev? 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5: Ali so razlike v točnosti ocene lastne uspešnosti reševanja 

geometrijskih nalog glede na spol učencev? 

V četrtem razdelku (oranžna barva v diagramu) sledi opis in prepis intervjujev, ki so bili 

opravljeni s šestimi učenci, in komentar intervjujev.  

V petem razdelku sledijo sklepne ugotovitve raziskave in odgovori na raziskovalna 

vprašanja. 

  



52 
 

 

  

ANALIZA REZULTATOV 

na celotnem VZORCU po POSAMEZNIKIH 

analiza PERCIPIRANE 

ZAHTEVNOSTI NALOG 

analiza DEJANSKE 

ZAHTEVNOSTI NALOG 

odgovor 
RV 1 

primerjava 

analiza TOČNOSTI OCENE LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 percipirana ocena uspešnosti 

reševanja naloge 

 dejanska uspešnost reševanja 

naloge 

glede na  
UČNO USPEŠNOST 

glede na  
SPOL 

odgovor  
RV 4 

odgovor  
RV 5 

INTERVJU 

Slika 17: Vsebinski pregled analize rezultatov raziskave 

analiza TOČNOSTI OCENE 

ZAHTEVNOSTI NALOGE 

 percipirana ocena zahtevnosti 

naloge 

 dejanska zahtevnost naloge 

glede na  
UČNO USPEŠNOST 

glede na  
SPOL 

odgovor  
RV 2 

odgovor  
RV 3 



53 
 

5.1 ANALIZA PERCIPIRANE IN DEJANSKE ZAHTEVNOSTI NALOG 

5.1.1 PERCIPIRANA ZAHTEVNOST NALOG 

Percipirana zahtevnost naloge pomeni, kako se zdi učencem naloga zahtevna ob samem 

pogledu nanjo tj. pred reševanjem. Pridobila sem jo s pomočjo vprašanja »Kolikšen delež 

sošolcev bi po mojem mnenju pravilno rešil nalogo?«. Učenci so na štiristopenjski lestvici 

podali svojo oceno. Med seboj se dobro poznajo in vedno je lažje oceniti znanje drugih kot 

svoje znanje, zato sem menila, da bom na takšen način pridobila natančnejše podatke o 

percipirani zahtevnosti naloge.  

Vprašanje je postavljeno tako, da višji odstotek pri nalogi pomeni večji delež učencev, ki bi 

nalogo znali pravilno rešiti, to pomeni, da je takšna naloga manj zahtevna. Višji, kot je delež, 

manjša je percipirana zahtevnost naloge, manjši kot je delež, višja je percipirana zahtevnost. 

V nadaljevanju empiričnega dela delež učencev, ki bi nalogo pravilno rešili, imenujem 

percipirana zahtevnost naloge, pri čemer upoštevam, da višji delež pomeni manj zahtevno 

nalogo in obratno.  

V Excelovi tabeli sem za vsako nalogo posebej izračunala najprej povprečje percipirane 

zahtevnosti naloge. Dobila sem povprečno percipirano uspešnost reševanja naloge – tj. 

povprečje deležev učencev, ki bi po mnenju sošolcev nalogo rešili pravilno. V spodnji tabeli 

in grafu so zbrani podatki o percipirani zahtevnosti vsakega tipa nalog v posameznem sklopu. 

Tabela 9: Percipirana zahtevnost nalog po sklopih in skupna 

Dejavnik (tip naloge) 

Percipirana zahtevnost 

SKLOP 1 

% 

SKLOP 2 

% 

SKLOP 3 

% 

SKUPAJ 

% 

Tabela 67,68 55,48 66,13 63,09 

Geometrijska slika 73,00 61,42 54,51 62,98 

Algebrski zapis  42,62 68,30 51,71 54,21 

Življenjska situacija 57,36 62,68 61,11 60,38 

Zahteva načrtovanja 80,81 80,19 69,87 76,96 

Odvečni podatek 57,06 62,06 55,16 58,10 

Zahteva utemeljevanja 48,58 78,00 55,79 60,79 

Zahtevnejši tip števil (ulomki) 52,37 59,86 56,04 56,09 
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Graf 1: Percipirana zahtevnost tipov nalog po sklopih 

Zgornji graf prikazuje razdelitev po tipih nalog in glede na sklope. Pri vsakem tipu naloge so 

trije stolpci, kjer prvi stolpec prikazuje vrednost percipirane zahtevnosti v prvem sklopu 

nalog, drugi stolpec v drugem sklopu in tretji stolpec v tretjem sklopu nalog. 

Na prvi pogled vidimo, da so stolpci najvišji pri »zahtevi načrtovanja,« kar pomeni, da imajo 

najvišji odstotek percipirane zahtevnosti in so za učence najenostavnejši, prav tako so stolpci 

približno enaki v vseh treh sklopih, kar pomeni, da so bile vse tri naloge podobno percipirane. 

Prav tako so stolpci usklajeni pri tipih »tabela«, »življenjska situacija«, »odvečni podatek« in 

»zahtevnejši tip števil«. Pri teh štirih tipih nalog so učenci v vseh treh sklopih približno enako 

percipirali naloge istega tipa. Vidnejše razlike opazimo pri tipu »geometrijska slika«, kjer se 

jim je naloga v tretjem sklopu zdela precej zahtevnejša kot naloga v prvem sklopu. Pri tipu 

»algebrski zapis« je največja razlika pri nalogi tega tipa v prvem in drugem sklopu. Prav tako 

je opazna razlika med nalogama v prvem in drugem sklopu pri tipu »zahteva utemeljevanja«, 

kjer so nalogo v drugem sklopu ocenili kot precej enostavnejšo od tiste v prvem sklopu. 

Za vsak dejavnik sem nato izračunala povprečje vseh treh sklopov nalog in dobila končni 

rezultat percipirane zahtevnosti nalog. Skupna percipirana zahtevnost posameznega tipa 

naloge je zapisana v tabeli 9 – v zadnjem stolpcu. 
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Spodnji graf prikazuje skupno (povprečno) percepcijo zahtevnosti glede na tip nalog. 

 

 

Graf 2: Percipirana zahtevnost tipov nalog – skupna 

 

Iz grafa vidimo, da učenci tip naloge »zahteva načrtovanja« percipirajo kot najenostavnejše in 

menijo, da bi največ sošolcev znalo ta tip naloge rešiti pravilno. Tipa nalog »tabela« in 

»geometrijska slika« imata približno enako oceno percipirane zahtevnosti. Sledita tipa nalog 

»življenjska situacija« in »zahteva utemeljevanja« kjer naj bi približno 60 % učencev nalogo 

pravilno rešilo. Kot zahtevne percipirajo naloge »odvečni podatek« in »zahtevnejši tip števil 

(ulomki)«. Kot najzahtevnejše pa učenci percipirajo tip naloge »algebrski zapis«. 

Spodnji diagram prikazuje vrstni red glede na percipirano zahtevnost nalog. Na vrhu 

diagrama je tip naloge, ki ga učenci percipirajo kot najzahtevnejšega, na dnu diagrama pa kot 

najenostavnejšega. 
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Slika 18: Vrstni red glede na percipirano zahtevnost nalog 

 

5.1.2 DEJANSKA ZAHTEVNOST NALOG 

Dejansko zahtevnost naloge izražam z deležem učencev, ki so nalogo pravilno rešili. Ker 

večji delež pomeni, da je nalogo znalo rešiti večje število učencev, to pomeni, da je naloga 

manj zahtevna od tiste, ki ima manjši delež učencev, ki so nalogo pravilno rešili. Zato v 

nadaljevanju delež učencev, ki je nalogo dejansko pravilno rešil, imenujem dejanska 

zahtevnost naloge, pri čemer upoštevam, da večji delež pomeni manj zahtevno nalogo in 

manjši delež zahtevnejšo nalogo. 

Dejansko zahtevnost naloge sem določila tako, da sem v Excelovi datoteki pri vsaki nalogi 

spremenila dosežene točke v odstotke. Če je bil učenec pri nalogi popolnoma uspešen, sem 

zapisala 100 %, če je bil delno uspešen 50 %, če naloge ni pravilno rešil, pa 0 %. Pri vsaki 

nalogi sem seštela odstotke in jih delili z numerusom. 
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Spodnja tabela in graf prikazujeta dejansko zahtevnost nalog pri posameznem tipu nalog.  

Tabela 10: Dejanska zahtevnost nalog 

Dejavnik Dejanska zahtevnost % 

Tabela 68 

Geometrijska slika 48 

Algebrski zapis 12 

Življenjska situacija 59 

Zahteva načrtovanja 59 

Odvečni podatek 33 

Zahteva utemeljevanja 28 

Zahtevnejši tip števil (ulomki) 38 

 

 

Graf 3: Dejanska zahtevnost nalog 

Glede na rezultate dejanske uspešnosti pri reševanju nalog lahko vidimo, da predvsem izstopa 

tip »algebrski zapis«, kjer je nalogo tega tipa rešilo pravilno samo 12 % učencev. Prav tako 

nizek odstotek uspešnosti je pri nalogah tipa »zahtevnejši tip števil (ulomki)« (38 %), 

»odvečni podatek« (33 %) in »zahteva utemeljevanja« (28 %). Skoraj polovica učencev (48 

%) je nalogo tipa »geometrijska slika« rešila pravilno. 59 % učencev je nalogo tipa 

»življenjska situacija« in »zahteva načrtovanja« rešilo pravilno. Največ učencev (68 %) pa je 

pravilno rešilo nalogo tipa »tabela«. 
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Spodnji diagram prikazuje vrstni red glede na dejansko zahtevnost nalog. Na vrhu diagrama je 

tip naloge, ki je bil za učence najzahtevnejši, na dnu pa tip naloge, ki je bil za učence 

najenostavnejši. 

 

Slika 19: Vrstni red glede na dejansko zahtevnost nalog 
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5.1.3 PRIMERJAVA PERCIPIRANE IN DEJANSKE ZAHTEVNOSTI 

Spodnja tabela in graf prikazujeta primerjavo med percipirano oceno zahtevnosti nalog in 

dejansko zahtevnostjo nalog. Uporabila sem vrednosti percipirane zahtevnosti samo tretjega 

sklopa nalog, saj dejanska zahtevnost nalog zajema samo naloge tretjega sklopa in je zato 

primerjava natančnejša. 

Tabela 11: Primerjava percipirane in dejanske zahtevnosti nalog 

Dejavnik 
Percipirana 

zahtevnost % 

Dejanska 

zahtevnost % 

Tabela 66 68 

Geometrijska slika 55 68 

Algebrski zapis  52 12 

Življenjska situacija 61 59 

Zahteva načrtovanja 70 59 

Odvečni podatek 55 33 

Zahteva utemeljevanja 56 28 

Zahtevnejši tip števil (ulomki) 56 38 

 

 

Graf 4: Primerjava percipirane in dejanske zahtevnosti nalog 
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Največja razlika o oceni zahtevnosti je pri tipu »algebrski zapis«. Ta tip naloge so učenci 

ocenili, da bi znalo pravilno rešiti skoraj polovica sošolcev, vendar je bila uspešnost le 12 %. 

Od vseh 80 učencev je nalogo popolnoma pravilno rešila samo ena učenka, nekaj učencev in 

učenk pa je nalogo rešilo delno pravilno. Prav tako je velika razlika o oceni zahtevnosti pri 

tipu »zahteva utemeljevanja« in »odvečni podatek«. Pri tipu »odvečni podatek« sem s 

pomočjo intervjujev (razdelek 5.4) ugotovila, da učenci ne preberejo naloge tako natančno in 

zato sploh ne razberejo iz besedila, da imajo podatek, ki ga ne potrebujejo. Malo manjša 

razlika je pri tipu »zahteva načrtovanja« in »zahtevnejši tip števil (ulomki)«. Največje 

ujemanje je pri nalogah tipa »tabela«, »življenjska situacija« in »geometrijska slika«. 

Zanimivo je, da so edino pri nalogi tipa »tabela« ocenili, da bo nalogo rešilo pravilno manj 

učencev, kot pa jo je dejansko rešilo. 

Spodnji levi diagram kaže vrstni red tipov nalog glede na percipirano oceno zahtevnosti, 

spodnji desni diagram pa vrstni red glede na dejansko zahtevnost naloge 

 

Slika 20: Primerjava vrstnega reda glede na percipirano (levo) in dejansko zahtevnostjo (desno) 
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Če primerjamo zgornja diagrama, opazimo, da se vrstni red dejavnikov razlikuje. Učenci 

percipirajo tipe nalog »algebrski zapis« kot najzahtevnejšega, kar se je izkazalo za resnično, 

saj je bil ta tip naloge dejansko najzahtevnejši za učence. 

Skorajšnje ujemanje v obeh vrstnih redih opazimo tudi na koncu obeh diagramov, kjer učenci 

percipirajo kot najenostavnejše tip naloge »zahteva načrtovanja« in »tabela«, ki sta bila tudi 

dejansko najbolje rešena. Tip naloge »tabela« so sicer bolje reševali kot tip naloge »zahteva 

načrtovanja«. 

V sredini obeh diagramov se pojavljajo razlike. Učenci percipirajo tip naloge »zahtevnejši tip 

števil (ulomki)« kot drugega najzahtevnejšega, čeprav ta tip naloge niso tako zelo slabo 

reševali. Zanje je bil drugi najzahtevnejši tip »zahteva utemeljevanja«, ki se je pri vrstnem 

redu percipirane zahtevnosti naloge pojavil šele na petem mestu. Tip naloge »odvečni 

podatek« se je v obeh vrstnih redih pojavil na tretjem mestu. »Življenjska situacija«, ki za 

učence naj ne bi bila tako zelo zahtevna, je pri vrstnem redu dejanske zahtevnosti padla pod 

zahtevnejše naloge. Tip naloge »geometrijska slika« pa ima v obeh vrstnih redih približno 

enako mesto v vrstnem redu, in sicer spada pod srednje zahtevne naloge oz. bolj pod 

enostavnejše kot zahtevnejše. 

Iz primerjave percipirane in dejanske zahtevnosti nalog vidimo, da znajo učenci dokaj dobro 

oceniti, kateri tip nalog je zanje zahteven, kar se pokaže tudi pri dejanski zahtevnosti naloge. 

Največja razlika je vidna pri tipu »življenjska situacija«, saj so ta tip učenci percipirali kot 

tretje najbolj zahteven, vendar se je kasneje izkazalo, da sta bila tipa zahteva utemeljevanja« 

in »geometrijska slika« zahtevnejša. Pri samem vrstnem redu se učenčeva percepcija 

zahtevnosti ne razlikuje toliko od dejanske, razlike pa se pojavljajo predvsem pri deležih. 

Učenci so naloge  v povprečju gledano ocenjevali višje, kar pomeni, da menijo, da bi večje 

število učencev znalo nalogo pravilno rešiti, kot pa jo je dejansko kasneje tudi rešilo. 

  



62 
 

5.2 TOČNOST OCENE ZAHTEVNOSTI NALOG 

V Excelovo datoteko sem zbrala podatke o percipirani zahtevnosti naloge in dejanski 

zahtevnosti naloge. Učenci so oceno o percipirani zahtevnosti naloge podali na štiristopenjski 

intervalni lestvici, zato sem v nadaljevanju tudi dejansko zahtevnost naloge pretvorila na 

štiristopenjsko lestvico. Zaradi lažjega analiziranja sem intervale označila s števili od 0 do 3. 

 

Tabela 12: Kodiranje percipirane zahtevnosti naloge 

Percipirana zahtevnost naloge Koda percipirane zahtevnosti 

0–25 % 0 

26–50 % 1 

51–75 % 2 

76–100 % 3 

 

Za vsak tip naloge sem izračunala dejansko zahtevnost naloge (glej razdelek 5.1.2). Glede na 

zgornje štiri intervale je vsak tip naloge padel v enega. Spodnja tabela prikazuje, v kateri 

interval je padel posamezni tip glede na dejansko zahtevnost naloge. 

Tabela 13: Kodiranje dejanske zahtevnosti naloge 

Dejanska zahtevnost naloge Koda dejanske 

zahtevnosti 
Tip naloge Št. naloge % 

Tabela 1. 68 2 

Algebrski zapis 2. 12 0 

Geometrijska slika 3. 48 1 

Življenjska situacija 4. 59 2 

Zahteva načrtovanja 5. 59 2 

Odvečni podatek 6. 33 1 

Zahtevnejši tip števil (ulomki) 7. 38 1 

Zahteva utemeljevanja 8. 28 1 
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Za vsako nalogo sem nato izračunala razliko. V spodnji preglednici so zbrani primeri 

določevanja razlike. 

Tabela 14: Kodiranje točnosti ocene zahtevnosti nalog 

 
koda 

DEJANSKE ZAHTEVNOSTI 

koda 

PERCIPIRANE 

ZAHTEVNOSTI 

 0 1 2 3 

0 0 1 2 3 

1 1 0 1 2 

2 2 1 0 1 

3 3 2 1 0 

 

Dejanska zahtevnost naloge je za določen tip naloge pri vseh učencih enaka. Spremeni se le 

percipirana zahtevnost naloge glede na to, kako zahtevnost vsakega tipa naloge percipira 

posamezni učenec. 

Za vsakega učenca sem nato izračunala stopnjo odstopanja, tj. seštevek vseh razlik. Stopnjo 

odstopanja imenujem točnost ocene zahtevnosti naloge. Največja možna stopnja je 24 (pri 

vsaki nalogi je razlika največ 3, nalog je 8). V primeru, da je stopnja odstopanja 24, to 

pomeni, da učenec sploh ne zna oceniti, kako je neka naloga zahtevna (ali bi jo sošolci znali 

rešiti ali ne). Manjša stopnja odstopanja pomeni natančnejšo oceno zahtevnosti naloge. 

Na sliki 21 so zbrani podatki za učenko št. 73, katere podatki so prikazani že na slikah 14, 15 

in 16. Pri vsaki nalogi je v prvem stolpu »PZN« zapisan podatek o percipirani zahtevnosti 

naloge (koda), v drugem stolpcu »DZN« je zapisan podatek o dejanski zahtevnosti naloge 

(koda) in v zadnjem stolpcu pri vsaki nalogi je zapisana »razlika«. Čisto na koncu sledi 

izračun stopnje odstopanja – seštevek vseh razlik, ki je pri tej učenki 4. 

 

Slika 21: Vneseni podatki – točnost ocene zahtevnosti nalog 
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Statistično analizo sem izvedla s statističnim računalniškim programom SPSS. Zanimali sta 

me statistično pomembni razliki med točnostjo ocene zahtevnosti glede na spol in točnostjo 

ocene zahtevnosti glede na učno uspešnost. V obeh primerih sem imela numerično (stopnja 

odstopanja, tj. točnost ocene zahtevnosti) in atributivno spremenljivko (spol in učna 

uspešnost). 

S Kolmogorov-Smirnovim testom sem preverila normalnost porazdelitve spremenljivk. 

Razlike med skupinami sem nato ugotavljala s pomočjo Mann-Whitneyevega testa, ker 

podatki niso bili normalno porazdeljeni. 

 

Tabela 15: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve rezultatov 1 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

 
Točnost ocene zahtevnosti naloge 

N 80 

M 6,4375 

σ 2,40171 

𝛼 ,000 

 

Vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa je pokazala (𝛼 ≤ 0,05), da podatki niso normalno 

porazdeljeni. V obeh primerih uporabimo Mann-Whitneyev test. 

  



65 
 

5.2.1 TOČNOST OCENE ZAHTEVNOSTI NALOG GLEDE NA UČNO USPEŠNOST 

Ali se med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede točnosti ocene zahtevnosti nalog? 

Ničelna hipoteza: Med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede točnosti ocene zahtevnosti nalog. 

Tabela 16: Analiza točnosti ocene zahtevnosti glede na učno uspešnost 

 
Učna uspešnost N �̅� ∑ 𝑅 

Točnost ocene zahtevnosti 

naloge 

Učno šibkejši 44 39,80 1751,00 

Učno zmožnejši 36 41,36 1489,00 

Skupaj 80  

 

 Točnost ocene zahtevnosti naloge 

Mann-Whitney U 761,000 

Wilcoxon W 1751,000 

Z -,303 

𝛼 ,762 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega testa (𝑈 = 761,000; 𝛼 = 0,762) ni pokazala statistično 

pomembnih razlik med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci glede točnosti ocene 

zahtevnosti nalog 

Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V 

vzorcu pa so učno zmožnejšimi učenci dosegli višjo stopnjo odstopanja (�̅� = 41,36) kot učno 

šibkejši učenci (�̅� = 39,80). 

Statistična obdelava podatkov ni pokazala statistično pomembnih razlik o točnosti ocene 

zahtevnosti nalog med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci. Stopnja odstopanja je pri 

učno zmožnejših učencih večja kot pri učno šibkejših učencih, kar je presenetljiv rezultat. To 

pomeni, da so učno zmožnejši učenci iz vzorca manj točno ocenili zahtevnost nalog kot učno 

šibkejši učenci, ki so bili pri tem točnejši. 
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5.2.2 TOČNOST OCENE ZAHTEVNOSTI NALOG GLEDE NA SPOL 

Ali se med moškimi in ženskami pojavljajo statistično pomembne razlike glede točnosti ocene 

zahtevnosti nalog? 

Ničelna hipoteza: Med moškimi in ženskami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede točnosti ocene zahtevnosti nalog. 

Tabela 17: Analiza točnosti ocene zahtevnosti glede na učno uspešnost 

 
Spol N �̅� ∑ 𝑅 

Točnost ocene zahtevnosti 

naloge 

Ženska 43 40,95 1761,00 

Moški 37 39,97 1479,00 

Skupaj 80  

 

 Točnost ocene zahtevnosti naloge 

Mann-Whitney U 761,000 

Wilcoxon W 1751,000 

Z -,303 

𝛼 ,762 

 

Vrednost Mann-Whitneyevega testa (𝑈 = 761,000; 𝛼 = 0,762) ni pokazala statistično 

pomembnih razlik med moškimi in ženskami glede točnosti ocene zahtevnosti nalog. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V 

vzorcu pa so ženske dosegle višjo stopnjo odstopanja (�̅� = 40,95) kot moški (�̅� = 39,97). 

Statistična obdelava podatkov ni pokazala statistično pomembnih razlik o točnosti ocene 

zahtevnosti nalog med moškimi in ženskami. Stopnja odstopanja je pri ženskah večja kot pri 

moških. To pomeni, da so ženske iz vzorca manj točno ocenile zahtevnost nalog kot moški. 
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5.3 TOČNOST OCENE LASTNE USPEŠNOSTI REŠEVANJA NALOG 

V Excelovo datoteko sem zbrala podatke o percipirani oceni uspešnosti in dejanski uspešnosti 

pri reševanju nalog na tristopenjski lestvici (0,1 ali 2). Za vsako nalogo sem nato določila 

razliko. V spodnji preglednici so zbrani primeri, kako sem določevala razliko. Z ležečo pisavo 

so v tabeli označene razlike, kjer so učenci precenili svoje znanje, kar pomeni, da je bila 

njihova percipirana ocena uspešnosti večja kot dejanska uspešnost. 

Tabela 18: Kodiranje točnosti ocene lastne uspešnosti reševanja nalog 

 
koda 

DEJANSKA USPEŠNOST 

koda 

PERCIPIRANA 

OCENA 

USPEŠNOSTI 

 0 1 2 

0 0 1 2 

1 1 0 1 

2 2 1 0 

 

Za vsakega učenca sem nato izračunala stopnjo odstopanja, tj. seštevek vseh »razlik«. Stopnjo 

odstopanja imenujem točnost ocene uspešnosti reševanja nalog. Največja možna stopnja je 

16 (pri vsaki nalogi je razlika največ 2, nalog je 8). V primeru, da je stopnja odstopanja 16, to 

pomeni, da učenec ne zna oceniti svojega znanja. Manjša stopnja odstopanja pomeni točnejšo 

oceno uspešnosti reševanja. Pri računanju stopnje odstopanja nisem upoštevala, ali so se 

učenci pri ocenjevanju precenili ali podcenili. 

Na spodnji sliki so zbrani podatki za učenko št. 73, katere podatki so prikazani že na slikah 16 

in 21. Pri vsaki nalogi je v prvem stolpu »ocena« zapisan podatek o percipirani oceni 

uspešnost (koda), v drugem stolpcu »točke« je zapisan podatek o dejanski uspešnosti (koda) 

in v zadnjem stolpcu pri vsaki nalogi je zapisana »razlika«. Čisto na koncu sledi izračun 

stopnje odstopanja, ki je pri tej učenki 3. 

 

Slika 22: Vneseni podatki – točnost ocene lastne uspešnosti reševanja nalog 
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Statistično analizo sem izvedla s statističnim računalniškim programom SPSS. Zanimala sta 

me statistično pomembni razliki med točnostjo ocene uspešnosti glede na spol ter točnostjo 

ocene uspešnosti glede na učno uspešnost. V obeh primerih smo imeli numerično 

spremenljivko (točnost ocene uspešnosti, tj. stopnja odstopanja) in atributivno spremenljivko 

(spol in učna uspešnost). Spol razdeli vzorec v dve podskupini (moški in ženske), prav tako 

tudi učna uspešnost, saj smo učence razdelili v dve podskupini (učno šibkejši – ocene: nzd /1/, 

zd /2/ in db /3/ ter učno zmožnejši – ocene: pdb /4/ in odl /5/). 

S Kolmogorov-Smirnovim testom sem preverila normalnost porazdelitve spremenljivk. 

Razlike med skupinami sem nato ugotavljala s pomočjo Mann-Whitneyevega testa (ker 

podatki niso bili normalno porazdeljeni). 

 

Tabela 19: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve rezultatov 2 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

 
Točnost ocene lastne uspešnosti 

N 80 

M 5,6875 

σ 2,23093 

𝛼 ,005 

 

Vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa je pokazala (𝛼 ≤ 0,05), da podatki niso normalno 

porazdeljeni. V obeh primerih uporabimo Mann-Whitneyev test. 
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5.3.1 TOČNOST OCENE LASTNE USPEŠNOSTI REŠEVANJA NALOG GLEDE NA 

UČNO USPEŠNOST 

Ali se med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede točnosti ocene lastne uspešnosti? 

Ničelna hipoteza: Med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci ne obstajajo statistično 

pomembne razlike glede točnosti ocene lastne uspešnosti. 

Tabela 20: Rezultati odvisnosti točnosti ocene lastne uspešnosti od učne uspešnosti 

 
Učna uspešnost N �̅� ∑ 𝑅 

Točnost ocene lastne 

uspešnosti 

Učno šibkejši 44 49,33 2170,50 

Učno zmožnejši 36 29,71 1069,50 

Skupaj 80  

 

 
Točnost ocene lastne uspešnosti 

Mann-Whitney U 403,500 

Wilcoxon W 1069,500 

Z -3,790 

𝛼 ,000 

 

Vrednost Mann-Whitney testa (𝑈 = 403,500; 𝛼 = 0,00) je pokazala statistično pomembne 

razlike med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci glede točnosti ocene lastne 

uspešnosti. 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici pojavljale razlike glede točnosti ocene lastne uspešnosti. Tudi v osnovni množici bi 

učno šibkejši učenci dosegli višjo stopnjo odstopanja (�̅� = 49,16) kot učno zmožnejši učenci 

(�̅� = 29,92). 

Statistična obdelava podatkov je pokazala statistično pomembne razlike o točnosti ocene 

lastne uspešnosti reševanja nalog med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci. Ker je 

stopnja odstopanja pri učno šibkejših učencih večja, to pomeni, da znajo učno šibkejši učenci 

slabše oceniti svoje znanje kot učno zmožnejši učenci. Lastna ocena uspešnosti pri učno 

šibkejših učencih je manj točna kot pri učno zmožnejših učencih. 
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5.3.2 TOČNOST OCENE LASTNE USPEŠNOSTI REŠEVANJA NALOG GLEDE NA 

SPOL 

Ali se med moškimi in ženskami pojavljajo statistično pomembne razlike glede točnosti ocene 

lastne uspešnosti? 

Ničelna hipoteza: Med moškimi in ženskami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede točnosti ocene lastne uspešnosti. 

 
Tabela 21: Rezultati odvisnost točnosti ocene lastne uspešnosti od spola 

 
Spol N �̅� ∑ 𝑅 

Točnost ocene lastne 

uspešnosti 

Ženska 43 36,52 1570,50 

Moški 37 45,12 1669,50 

Skupaj 80  

 

 
Točnost ocene lastne uspešnosti 

Mann-Whitney U 624,500 

Wilcoxon W 1570,500 

Z -1,665 

𝛼 ,096 

 

Vrednost Mann-Whitney testa (𝑈 = 624,500; 𝛼 = 0,096) ni pokazala statistično pomembnih 

razlik med moškimi in ženskami glede točnosti ocene lastne uspešnosti reševanja nalog. 

Ničelno hipotezo obdržimo. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. V 

vzorcu pa so moški (�̅� = 44,97) dosegli višjo stopnjo odstopanja kot ženske (�̅� = 36,65). 

Ker je stopnja odstopanja pri moških iz vzorca večja, to pomeni, da so moški iz vzorca manj 

točno ocenili svoje znanje kot ženske. 
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5.4 INTERVJU S POSAMEZNIMI UČENCI 

Intervjuje sem opravila z dvema učencema in štirimi učenkami na dveh osnovnih šolah, ki so 

se za to prostovoljno javili in so najprej rešili oba preizkusa. S pomočjo njihovih odgovorov 

sem želela izvedeti mnenje o preizkusu, na podlagi česa so se odločali o svojem znanju in 

znanju sošolcev in zakaj so posamezne naloge ocenili kot zahtevne oz. enostavne. Na začetku 

sem jim zastavila nekaj enostavnih vprašanj, da so se sprostili, nato pa sem postavila 

vprašanja, ki sem si jih pripravila. V nadaljevanju so opisani posamezni učenci in odgovori na 

začetna vprašanja. Na koncu intervjuja sem ob posameznem izdelku pogledala, katero nalogo 

so označili kot lažjo in katero kot zahtevno ter jih vprašala, zakaj so se je tako odločili. 

Odgovori vsakega so zbrani v tabeli. 

 

Učenec št. 1 Ž Odl (5) 

 

1. Si se znala (prepričljivo) odločiti, kako dobro bi sama rešila nalogo? 

Odločitev za posamezno nalogo ni bila težka. 

2. Ali bi se pri kateri nalogi drugače odločil/-a glede zahtevnosti po tem, ko si jo že rešila? 

Kateri? 

Da. Pri nalogi s paralelogramom (naloga 8 na drugem preizkusu) sem mislila, da je težja, 

vendar sem, ko sem jo reševala, ugotovila, da je potrebno samo uporabiti osnovni Pitagorov 

izrek in ploščino pravokotnika pa lahko nalogo enostavno rešiš. 

3. Na podlagi česa si se odločala, ali bi znala nalogo rešiti ali ne? 

Nalogo sem rešila v mislih in nato obkrožila po občutku. 

4. Ali si se odločala na podlagi tega, da si takšen tip naloge že kje videla? 

Da. 

5. V prvem, drugem in tretjem sklopu si kot težjo in kot lažjo nalogo označila ***. Zakaj si se 

tako odločila? 
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Tabela 22: Učenec št. 1 

 LAŽJA TEŽJA 

SKLOP 1 4 

Klasična naloga 

načrtovanja krožnice. 

Krožnice smo že 

neštetokrat načrtovali in 

vadili, pred kratkim smo 

tudi pisali to in mislim, da 

bi vsi sošolci morali znati 

to rešiti. 

3 

Besedilo naloge je 

zahtevno, večina sošolcev 

ne posluša in ne bi vedeli, 

kaj izračunati. 

SKLOP 2 

9 

Samo računanje po 

Pitagorovem izreku, za 

test smo takšnih nalog 

naredili veliko in ko smo 

utrjevali na tablo, je 

večina sošolcev nalogo 

znala rešiti. 

16 

Takšne naloge smo 

reševali nekaj časa nazaj 

in jih je marsikdo pozabil, 

poleg tega slika izgleda 

zakomplicirano in jo je 

potrebno najprej 

razvozlati. 

14 

Pri pouku smo 

pogostokrat načrtovali s 

šestilom , zato mislim, da 

večina sošolcev to zna. 

SKLOP 3 20 

Za večino sošolcev je 

načrtovanje veliko lažje 

kot računanje, saj se pri 

računanju pogostokrat 

zmotiš. 18 

V nalogi nastopajo 

spremenljivke in marsikdo 

ne ve, kaj to je. Ko smo 

takšne naloge tudi reševali 

v šoli, jih večina ni znala 

in niso razumeli, kaj 

počnemo. Poleg tega je 

potrebno izraziti ploščino 

in obseg, kar je še težje. 
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Učenec št. 2 M Pdb (4) 

 

1. Si se znal/-a (prepričljivo) odločiti, kako dobro bi sam-a rešil-a nalogo? 

Pri vsaki nalogi sem premislil, kako bi nalogo rešil in enostavno obkrožil odgovor, ki se mi je 

v tistem trenutku zdel najprimernejši. 

2. Ali bi se pri kateri nalogi drugače odločil/-a glede zahtevnosti po tem, ko si jo že rešil-a? 

Kateri? 

Da. Pri nalogi, kjer je bilo potrebno računati obseg in ploščino sestavljenega lika, sem mislil, 

da je ne bom znal, ker je precej zakomplicirana slika, vendar sem to spremenil, saj sem, ko 

sem jo rešil, ugotovil, da naloga sploh ni bila tako zelo zahtevna, samo veliko računanja je 

bilo potrebnega. Tudi nalogo z uro sem mislil, da jo bom znal rešiti, a nisem razumel, kaj 

naloga zahteva od mene. 

3. Na podlagi česa si se odločal-, ali bi znal-a nalogo rešiti ali ne? 

Nalogo sem pogledal, prebral in premislil, kako bi jo rešil, nato sem se odločil, ali bi znal ali 

ne. 

4. Ali si se odločal-a na podlagi tega, da si takšen tip naloge že kje videl-a? 

Da. Nekatere naloge v zvezi s krogom so bile zelo podobne, krog smo pa pred kratkim pisali 

za oceno. 

5. V prvem, drugem in tretjem sklopu si kot težjo in kot lažjo nalogo označil-a ***. Zakaj si 

se tako odločil-a? 

Tabela 23: Učenec št. 2 

 LAŽJA TEŽJA 

SKLOP 1 4 

Takšne naloge ves čas 

rešujemo, niso zahtevne, 

veliko smo jih vadili. 

3 

Ni podan obseg, pri nalogi 

moraš premisliti in 

ugotoviti, kaj sploh je 

obseg in v kaj je 

usmerjeno vprašanje. 

Poleg tega lahko podatek 

o tem, kolikokrat se kolo 

zavrti, marsikoga zmede.  
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SKLOP 2 14 

Naloga načrtovanja, ki jo 

vsi znamo. 

16 

Sicer imaš čisto vse 

podano, izračunati moraš 

samo diagonale po 

Pitagorovem izreku. Meni 

je naloga enostavna, 

vendar se mi zdi, da večina 

sošolcev tega ne bi znala 

rešiti, saj je slika težka in 

iz nje ne bi znali razbrati, 

da gre za diagonale 

pravokotnega trikotnika. 

SKLOP 3 20 

Samo uporaba šestila in 

ravnila, vsakdo bi znal 

nalogo rešiti. 

19 

Težka slika, veliko 

računanja, vendar, ko sem 

jo reševal, sem ugotovil, 

da naloga sploh ni težka, 

da je potrebno uporabiti 

samo formulo in malo 

pogledati sliko. 

 

 

Učenec št. 3 M Pdb (4) 

 

1. Si se znal-a (prepričljivo) odločiti, kako dobro bi sam-a rešil-a nalogo? 

Se mi zdi, da sem se bolj ko ne odločal pravilno. 

2. Ali bi se pri kateri nalogi drugače odločil/-a glede zahtevnosti po tem, ko si jo že rešil-a? 

Kateri? 

Da. Naloge z uro nisem znal rešiti, čeprav sem mislil, da jo bom znal. Ostalo sem znal. 

3. Na podlagi česa si se odločal-a, ali bi znal-a nalogo rešiti ali ne? 

V glavi sem si naredil načrt in če bi takoj znal rešiti, sem obkrožil pravilno, če pa mi kaj ni 

bilo jasno oz. nisem imel ideje, kako rešiti, sem obkrožil delno pravilno. Premislil sem tudi, 

kako sem delal v šoli, če smo že delali take naloge. 
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4. Ali si se odločal-a na podlagi tega, da si takšen tip naloge že kje videl-a? 

Da. 

5. V prvem, drugem in tretjem sklopu si kot težjo in kot lažjo nalogo označil ***. Zakaj si se 

tako odločil/-a? 

Tabela 24: Učenec št. 3 

 LAŽJA TEŽJA 

SKLOP 1 4 

Najosnovnejša naloga, če 

tega ne znaš rešiti, nisi za 

v 8. razred. 
3 

Naloga je bolj logična, 

moraš bolj razmišljati. 

Naloga je tudi precej 

dolga, zato se mi zdi, da bi 

nekateri hitro obupali, če 

bi se jim kje zataknilo. 

SKLOP 2 9 

Moraš uporabiti samo 

Pitagorov izrek in dobiš 

odgovor. 

12 

Pri pouku nismo veliko 

računali s 

spremenljivkami, zato 

večina ne bi znala. Tudi 

sam ne vem, če bi jo 

pravilno rešil, ker nisem 

navajen takšnih nalog. 

SKLOP 3 20 

Vse naloge se mi zdijo 

lahke in bi jih znal rešiti, 

ampak najlažja je 20., saj 

takšne naloge ves čas 

rešujemo in utrjujemo. 
23 

Naloga je bolj logična in 

je potreben razmislek, 

kako jo rešiti, prav tako je 

več računanja kot pri 

ostalih. Poleg tega je 

potrebno razložiti, kako bi 

nalogo rešil z besedami, 

kar ni enostavno. 
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Učenec št. 4 Ž Odl (5) 

 

1. Si se znala (prepričljivo) odločiti, kako dobro bi sama rešila nalogo? 

Zelo mi je bilo težko. 

2. Ali bi se pri kateri nalogi drugače odločil/-a glede zahtevnosti po tem, ko si jo že rešila? 

Kateri? 

Da. Na začetku nisem toliko razmišljala, kako bi nalogo rešila. 

3. Na podlagi česa si se odločala, ali bi znala nalogo rešiti ali ne? 

Premislila sem glede reševanja in kako bi jo rešila, nato pa sem se odločila. 

4. Ali si se odločala na podlagi tega, da si takšen tip naloge že kje videla? 

Da. 

5. V prvem, drugem in tretjem sklopu si kot težjo in kot lažjo nalogo označila ***. Zakaj si se 

tako odločila? 

Tabela 25: Učenec št. 4 

 LAŽJA TEŽJA 

SKLOP 1 4 

Krožnico ves čas rišemo, 

pogostokrat smo videli in 

delali takšne naloge. 
6 

Ker v nalogi nastopajo 

spremenljivke in si 

marsikdo sploh ne 

predstavlja, kaj to je. 

SKLOP 2 14 

Narisati s šestilom in z 

ravnilom sploh ni težko. 
12 

Spet, ker nastopajo 

spremenljivke in ker 

nismo reševali veliko 

takšnih nalog. 

SKLOP 3 20 

Klasično načrtovanje 

trikotnika, ki je zelo 

enostaven za narisat. 23 

Naloga je dolga, veliko za 

računati, napisati in 

pojasniti. Po računanju 

sem ugotovila, da sploh ni 

tako zelo težka. 
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Učenec št. 5 Ž Odl (5) 

 

1. Si se znala (prepričljivo) odločiti, kako dobro bi sama rešila nalogo? 

Ne, sem morala res razmisliti, saj je odvisno od vsega. 

2. Ali bi se pri kateri nalogi drugače odločila glede zahtevnosti po tem, ko si jo že rešila? 

Kateri? 

Da. Pri 23. nalogi (paralelogram) me je lik prestrašil, nato pa, ko sem jo reševala, sem 

videla, da sploh ni tako težka. 

3. Na podlagi česa si se odločala, ali bi znala nalogo rešiti ali ne? 

Na podlagi tega, kar mislim, da znam in kakšne naloge rešujemo v šoli in doma za vajo. 

4. Ali si se odločala na podlagi tega, da si takšen tip naloge že kje videla? 

Da.  

5. V prvem, drugem in tretjem sklopu si kot težjo in kot lažjo nalogo označila ***. Zakaj si se 

tako odločila? 

Tabela 26: Učenec št. 5 

 LAŽJA TEŽJA 

SKLOP 1 1 

Osnovna naloga pri 

krogu, vse imaš podano, 

samo vstaviš v enačbo in 

izračunaš. 
3 

Pri tej nalogi je veliko 

računanja, najprej moraš 

izračunati pot, ko se 

enkrat zasuče, nato greš 

na 100-krat, nato pa je 

naloga še obrnjena. 

SKLOP 2 9 

Enostavna slika, kjer 

uporabiš obrazec. 10 

Pri nalogi moraš 

pretvarjati enote. 

SKLOP 3 21 

Enostaven izračun obsega 

in nato samo množiš s 5. 18 

Nismo veliko delali nalog s 

spremenljivkami. Tudi 

sama je nisem znala rešiti. 
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Učenec št. 6 Ž Pdb (4) 

 

1. Si se znala (prepričljivo) odločiti, kako dobro bi sama rešila nalogo? 

Ni bilo težko, vendar bi se po reševanju drugače odločila. 

2. Ali bi se pri kateri nalogi drugače odločil/-a glede zahtevnosti po tem, ko si jo že rešila? 

Kateri? 

Da. Predvsem pri 23. nalogi (paralelogram), saj je bila videti težja, kot je dejansko bila. 

3. Na podlagi česa si se odločala, ali bi znala nalogo rešiti ali ne? 

Kar tako. 

4. Ali si se odločala na podlagi tega, da si takšen tip naloge že kje videla? 

Da. 

5. V prvem, drugem in tretjem sklopu si kot težjo in kot lažjo nalogo označila ***. Zakaj si se 

tako odločila? 

Tabela 27: Učenec št. 6 

 LAŽJA TEŽJA 

SKLOP 1 4 
Samo narišeš krožnico in 

izračunaš. 
5 

Slika je videti zelo 

zakomplicirana.  

SKLOP 2 14 

Ker je naloga 

načrtovalna in samo 

narišeš trikotnik, kot smo 

to delali pri pouku. 

16 

Enako kot prej, ker je slika 

zakomplicirana. 

SKLOP 3 22 

Veš, kako je v uri in samo 

izračunaš. 24 

Zaradi ulomkov ne bi 

znala rešiti in mislim, da 

sošolci tudi ne. 

 

 

 

 



79 
 

Komentar intervjujev 

Učenci, ki so bili intervjuvani, so se sami prostovoljno javili. Vseh šest učencev spada v 

skupino učno zmožnejših z ocenami pri matematiki odl (5) in pdb (4). Želela sem pridobiti 

kakšnega učenca, ki bi spadal v skupino učno šibkejših, vendar se na žalost ni nihče javil, 

sama pa tudi nisem želela pritiskati nanje.  

Vsem šestim učencem se je v prvi vrsti zdel preizkus zanimiv, saj še nikoli niso pisali 

preizkusa, ki jim ga ni bilo potrebno reševati. Prvič so morali ocenjevati svoje znanje, pri 

čemer niso imeli večjih težav, razen ene učenke, ki ji je bilo ocenjevanje svojega znanja zelo 

težka naloga. Prav tako so morali prvič oceniti, koliko sošolcev bi posamezno nalogo pravilno 

rešilo.  

Pri vprašanju, na podlagi česa so se odločali o svojem znanju, so mi učenci večinoma 

povedali enake odgovore. Nalogo so temeljito prebrali, premislili in v glavi naredili načrt, 

kako bi jo rešili, nato pa so obkrožili odgovor, ki se jim je zdel v tistem trenutku 

najprimernejši. En učenec je izjavil, da če je v mislih ugotovil, da bi se mu kje zataknilo oz. 

da enega podatka ne zna izračunati, je obkrožil delno pravilno, če se mu to ni zgodilo, se je 

odločil za pravilno. Pri vseh nalogah je znal vsaj nekaj rešiti, zato nepravilno ni nikoli 

obkrožil. Razmislil je tudi o tem, ali je v šoli že kdaj reševal podobne naloge. 

Ob vprašanju, ali bi pri kateri nalogi spremenili svoj odgovor po tem, ko so nalogo tudi rešili, 

so bili pri vseh učencih odgovori pritrdilni. Učenci so povedali, da pri prvem preizkusu niso 

tako temeljito premislili, kako bi nalogo rešili. Trije učenci so spoznali, da naloga s 

paralelogramom (zahteva utemeljevanja) sploh ni bila tako zelo težka. Predvsem so se 

prestrašili slike, ki ja namigovala na zahtevnost naloge, po tem ko so temeljito premislili in 

izračunali, so ugotovili, da temu ni tako. En učenec se je prav tako ustrašil komplicirane slike 

pri nalogi tipa geometrijska slika, nato pa je po reševanju spoznal, da nalogo zna rešiti in da je 

potrebno podatke samo razbrati iz slike.  

Vseh šest učencev mi je v intervjuju povedalo, da so se odločili predvsem na podlagi tega, ali 

so nalogo že kje videli ali ne. Večina učencev se je torej odločala na podlagi poznavanja 

nalog, ali so jih že kdaj reševali doma, v šoli ali pa so jih videli v učbenikih, na delovnih listih 

ali spletnih straneh za učenje matematike. Eden od učencev je rekel, da so bile naloge s 

področja o krogu zelo podobne tistim, ki so jih imeli pred tednom dni na testu. 
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Odgovore učencev na vprašanje »V prvem, drugem in tretjem sklopu si kot težjo in kot lažjo 

nalogo označil/-a ***. Zakaj si se tako odločil/-a?« sem zbrala v spodnjo tabelo. Pregledala 

sem argumente, ki so jih učenci podali, zakaj se jim zdi neka naloga lažja/težja. Podobne 

odgovore sem upoštevala pri enem skupnem argumentu. Število ob strani pri vsakem 

argumentu pa pove, kolikokrat se je določen odgovor pojavil. Nekateri odgovori se pojavijo 

večkrat, saj so učenci pri svojem odgovoru podali več argumentov. 

Tabela 28: Argumenti za izbiro lažje/težje naloge intervjuvanih učencev 

LAŽJA TEŽJA 

Rešili smo veliko takšnih nalog in jih 

pogosto utrjevali. 
11 Zakomplicirana slika ob nalogi. 5 

Osnovna naloga, ki zahteva samo 

uporabo obrazca. 
8 

Nisem navajen takšnih nalog, ker jih 

ne rešujemo pogosto. 
5 

Načrtovanje je lažje od računanja. 2 
Nastopajo spremenljivke, ki so 

abstraktne in jih marsikdo ne razume.  
4 

  

Veliko računanja. 4 

Zahtevno in dolgo besedilo naloge. 3 

Naloga zahteva premislek. 2 

Naloga zahteva pojasnilo z besedami, 

kar ni enostavno. 
2 

Naloga je zahtevna zaradi ulomkov. 1 

 

Iz zgornje tabele vidimo, da na učenčevo percepcijo o zahtevnosti naloge vpliva predvsem to, 

da ugotovijo, ali so takšne naloge že videli, jih pogostokrat reševali ter utrjevali, potem 

nalogo percipirajo kot enostavno, v primeru, da ob pogledu na nalogo ugotovijo, da naloge 

niso navajeni, ker jih ne rešujejo pogosto oz. so takšen tip prvič videli, pa nalogo percipirajo 

kot zahtevno. Kot argument za izbiro lažje naloge so večinoma podali tudi odgovor, da je to 

osnovna naloga, ki zahteva samo uporabo osnovnega obrazca. Pomembno vlogo pri učenčevi 

percepciji odigrata tudi dolžina besedila in enostavnost oz. kompliciranost slike ob besedilu. 

Glede na odgovore učencev so to dejavniki, ki najpogosteje vplivajo na učenčevo percepcijo o 

zahtevnosti nalog. 
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5.5 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Na podlagi analize pridobljenih podatkov sem pridobila rezultate, s pomočjo katerih lahko 

odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

RV 1: Kateri dejavniki vplivajo na učenčevo percepcijo zahtevnosti naloge s področja 

geometrije? 

Raziskava je pokazala, da učenci kot najzahtevnejše naloge percipirajo naloge tipa »algebrski 

zapis«, to so naloge, v katerih nastopajo spremenljivke. Te naloge so bile tudi dejansko 

najslabše rešene. S pomočjo intervjujev sem ugotovila, da so za učence te naloge 

najzahtevnejše, ker v nalogi prepoznajo črke (spremenljivke), s katerimi se ne srečujejo 

pogostokrat, v šoli rešujejo zelo malo takšnih nalog, večina pa si niti ne predstavlja, kaj to je, 

zato so zanje te naloge težke. Algebra nasploh velja za eno zahtevnejših poglavij, učenci se 

nalog tega tipa ustrašijo, predvsem zaradi nepoznavanja. Drugi dejavnik, ki vpliva na 

učenčevo percepcijo zahtevnosti naloge, so ulomki (racionalna števila) oz. tip naloge 

»zahtevnejši tip števil (ulomki)«. Računanje z ulomki je zanje veliko težje kot računanje s 

celimi števili, zato jih takšne naloge prestrašijo. Tudi iz intervjujev sem ugotovila, da so 

učenci na odgovor, zakaj menijo, da je ta tip naloge za sošolce zahteven, odgovorili, da zato, 

ker so v njem ulomki. Zanimiv rezultat raziskave je, da je tip naloge »odvečni podatek« 

zasedel tretje mesto po zahtevnosti tako pri percipirani kot tudi pri dejanski zahtevnosti 

naloge. Iz intervjujev sem tudi ugotovila, da niti eden od učencev, ki so sodelovali, ni omenil, 

da je bil en podatek odveč in ga ne potrebujejo za izračun naloge. Sklepam, da je takšen 

rezultat predvsem zato, ker je bilo pri vseh treh nalogah tega tipa besedilo naloge daljše, 

naloge pa so bile iz vsakdanjega življenja. Tip naloge »življenjska situacija« se pojavi po 

zahtevnosti takoj za tipom »odvečni podatek«. Zanimivo je, da so za učence uporabne naloge 

zahtevne, čeprav se z njimi srečujejo na vsakem koraku, prav tako jih rešujejo pri pouku. Ena 

učenka je pri intervjuju povedala, da je potrebno pri teh nalogah povezati matematično znanje 

z vsakdanjim življenjem in je potrebno nekoliko logično razmišljati, kar je za marsikoga 

zahtevno delo. Ta tip naloge so učenci bolje reševali kot tip »zahteva utemeljevanja« in 

»geometrijska slika«. Dejavnik, ki torej vpliva na učenčevo percepcijo zahtevnosti naloge je 

vsebovanost slike, torej tip naloge »geometrijska slika«, geometrijska slika pa nastopa tudi pri 

nalogi tipa »zahteva utemeljevanja«. Učenci so v intervjujih komentirali, da te slika, ki je bolj 

komplicirana, lahko prestraši, čeprav je iz nje potrebno samo razbrati podatke in nato 

izračunati po običajnih formulah. Zanimivo je, da je pet od šestih intervjuvanih učencev na 
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vprašanje, če bi se pri kateri nalogi drugače odločil glede zahtevnosti, potem, ko jo je že rešil, 

odgovoril da, in to pri nalogi tipa »zahteva utemeljevanja«. Razlog za to je bil pri vseh 

podoben. Slika pri nalogi jih je prestrašila in kasneje, ko so se ji natančno posvetili in 

premislili o postopku reševanja, so ugotovili, da naloga sploh ni zahtevna, iz slike pa morajo 

razbrati samo podatke. Dejstvu, da je potrebno postopek reševanja zapisati z besedami, se 

niso pretirano posvečali. Samo en učenec je v intervjuju omenil, da je bil to pri nalogi 

zahtevnejši del. Utemeljevanje z besedami učencem torej ne povzroča težav ob predpostavki, 

da znajo nalogo rešiti tudi računsko. Dejavnika, ki zelo malo ali pa sploh ne vplivata na 

učenčevo percepcijo zahtevnosti nalog, sta vsebovanost »tabele« in »zahteva načrtovanja«. 

Učenci so ta dva tipa nalog najuspešneje reševali. Intervjuvani učenci so komentirali, da tip 

naloge »tabela« vsebuje samo podatke in nato osnovno formulo, v katero vstaviš podatke in 

lahko izračunaš, zato to zanje ni zahtevno. Poleg tega imajo v učbenikih veliko takšnih nalog, 

ki jih ves čas rešujejo. Prav tako rešijo ogromno načrtovalnih nalog, zato jim ta dejavnik ne 

povzroča nobenih težav. Načrtovalne naloge so jim zabavne, saj lahko uporabijo ravnilo in 

šestilo, česar so navajeni že iz prejšnjih let. Učenci se za oceno zahtevnosti nalog odločajo 

predvsem z vidika poznavanja naloge. Če so učenci tip naloge že večkrat videli in jih rešujejo 

pri pouku in za domačo nalogo, potem jim ta tip naloge ne predstavlja izziva in je zanje 

enostaven (npr. tip naloge »tabela«, »zahteva načrtovanja«, »geometrijska slika«). V primeru, 

da določen tip naloge prvič srečajo, takoj ob pogledu na nalogo rečejo, da je ta naloga 

zahtevna (npr. tip naloge »algebrski zapis«). 

RV 2: Ali so razlike v točnosti ocene zahtevnosti geometrijskih nalog glede na učno 

uspešnost učencev? 

Statistična analiza rezultatov raziskave je pokazala, da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike v točnosti ocene zahtevnosti glede na učno uspešnost učencev. To pomeni, da ni razlik 

med učno zmožnejšimi in šibkejšimi učenci glede tega, kako točno znajo oceniti, kako je neka 

naloga zanje zahtevna oz. enostavna.  
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RV 3: Ali so razlike v točnosti ocene zahtevnosti geometrijskih nalog glede na spol 

učencev? 

Statistična analiza podatkov je pokazala, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med 

fanti in dekleti glede tega, kako točno znajo oceniti zahtevnosti neke naloge. 

  

RV 4: Ali so razlike v točnosti ocene uspešnosti reševanja geometrijskih nalog glede na 

učno uspešnost učencev? 

Statistična analiza rezultatov raziskave je pokazala, da obstajajo statistično pomembne razlike 

v točnosti ocene uspešnosti reševanja geometrijskih nalog (stopnja usklajenosti) glede na 

učno uspešnost učencev. Učno zmožnejši učenci znajo natančneje oceniti svoje znanje kot 

učno šibkejši učenci.  

Rezultati raziskave magistrskega dela se skladajo z ugotovitvami avtorjev že objavljenih 

raziskav, ki so opisane v razdelku 3.1.2. Učno zmožnejši učenci so tudi v omenjenih 

raziskavah natančneje ocenili svoje znanje kot učno šibkejši učenci.  

 

RV 5: Ali so razlike v točnosti ocene uspešnosti reševanja geometrijskih nalog glede na 

spol učencev? 

Statistična analiza rezultatov raziskave je pokazala, da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike v točnosti ocene uspešnosti reševanja geometrijskih nalog (stopnja usklajenosti) glede 

na spol učencev. Med fanti in deklicami ne nastajajo razlike glede točnosti ocene uspešnosti 

reševanja nalog. 

Rezultati raziskave magistrskega dela so pokazali podobno kot nekatere že objavljene 

raziskave, ki so opisane v razdelku 3.1.1. 

Tudi omenjena raziskava v razdelku 3.2 avtorjev Wood in Smith (2007) ni pokazala 

statistično pomembnih razlik glede na spol učencev. 
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IV ZAKLJUČEK 
V magistrskem delu sem pokazala, kako pomembna je učiteljeva vloga pri oblikovanju 

učenčeve samopodobe, ki se v osnovni šoli šele dodobra izoblikuje. Spoznala sem, da ima 

samopodoba ključen vpliv na učenčevo samoocenjevanje znanja. Samoocenjevanje znanja ni 

»samo še eno« ocenjevanje, temveč je njegova vloga v procesu izobraževanja 

osnovnošolskega otroka zelo pomembna. Učenec mora biti pri pouku aktiven in vključen, 

proces samoocenjevanja pa mu to zagotovo omogoča. 

Medtem ko se učenci srečujejo z zahtevnimi matematičnimi nalogami, potrebujejo nek vir 

podpore, ki jim dviguje motivacijo, ko se počutijo prestrašene, zmedene ali neprepričane. 

Mnoge teorije, med drugim tudi raziskava, opisana v teoretičnem delu tega magistrskega dela, 

so pokazale, da je glavni vir te motivacije percipirana sposobnost, tj. učenčeva samoocena 

lastnega znanja. Omenjena raziskava je potrdila ta pogled, saj je bila percipirana sposobnost 

ključnega pomena pri naraščanju motivacije in uspehih, še posebej, ko so bile naloge 

zahtevnejšega tipa.  

Prvi cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, kateri so glavni dejavniki, ki vplivajo na to, da 

učenci nalogo s področja geometrije percipirajo kot zahtevno. Glavna dejavnika, ki vplivata 

na to, da učenec nalogo percipira kot zahtevno, sta prisotnost spremenljivke in prisotnost 

ulomkov v nalogi.  Drugi cilj je bil, da ugotovimo, kako točna je učenčeva ocena zahtevnosti 

naloge in ali nanjo vpliva učna uspešnost učencev ter spol. Izkazalo se je, da znajo učenci kar 

dobro oceniti zahtevnost naloge, saj se vrstni red glede na percipirano zahtevnost naloge in 

dejansko zahtevnost naloge ni pretirano razlikoval. Če bi razdelili naloge na zahtevne, srednje 

težke in enostavne, so se isti tipi nalog v obeh vrstnih redih pojavljali znotraj ene kategorije v 

rahlo spremenjenem vrstnem redu. Ugotovili smo, da točnost ocene zahtevnosti naloge ni 

odvisna od učne uspešnosti učencev in od spola. Tretji in ključni cilj empiričnega dela je bil 

ugotoviti, kako točna je ocena lastnega reševanja naloge glede na učno uspešnost in spol 

učenca. Raziskava empiričnega dela je pokazala, da znajo učno zmožnejši učenci natančneje 

oceniti svoje znanje kot učno šibkejši učenci. Torej na točnost ocene uspešnosti lastnega 

reševanja vpliva učna uspešnost, medtem ko za vpliv spola nismo dobili statistično 

pomembnih razlik.  
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Pogostokrat se zgodi, da se nam učiteljem zdi določena naloga zahtevna, ko pa učenci podajo 

svoje mnenje o zahtevnosti, je lahko to popolnoma drugačno od našega. S pomočjo raziskave 

sem ugotovila, kaj vpliva na učenčevo percepcijo o zahtevnosti geometrijskih nalog. 

Predvsem so to naslednji dejavniki: pogostost pojavljanja naloge v učbenikih oz. poznavanje 

naloge, slika ob besedilu in dolžina besedila. Učitelji lahko iz tega sklepajo, da je smiselno 

reševati čim bolj raznolike naloge in ne samo osnovnih nalog, ki se pojavljajo v učbenikih. 

V slovenski literaturi nisem zasledila raziskave, ki bi obravnavala učenčevo percepcijo 

zahtevnosti naloge in točnost samoocene. Učitelji lahko iz mojega magistrskega dela dobijo 

vpogled v učenčevo percepcijo zahtevnosti, kar lahko upoštevajo pri svojem poučevanju v 

prihodnje. 

Vsebina, ki jo zajema to magistrsko delo, je zagotovo vredna nadaljnjega in globljega 

preučevanja. Možnost nadaljnjih raziskav vidim predvsem pri ugotavljanju točnosti ocene 

lastnega reševanja, kjer bi bilo smiselno upoštevati, ali učenci precenjujejo ali podcenjujejo 

svoje sposobnosti. Opraviti bi bilo potrebno tudi individualne analize glede na učni uspeh in 

spol učencev. Smiselno bi bilo upoštevati nekatere druge dejavnike, ki vplivajo na točnost 

samoocene. Starost učencev je zagotovo eden od njih. V teoriji sem obravnavala vpliv 

razmerij med pojmi percipirana/dejanska sposobnost in percipirana zahtevnost na učenčevo 

motivacijo, vztrajnost in dolgočasenje. Izvedli bi lahko tudi obsežno raziskavo, ki bi 

vključevala ta vidik. 

Z magistrskim delom sem analizirala in preučevala točnost samoocenjevanja. Njegova 

kompleksnost in pomembnost ponujata še ogromno možnosti za nadaljnje raziskovanje.  

  



86 
 

V VIRI IN LITERATURA 
 

Adlešič, I. (1999). Samopodoba osnovnošolskih otrok. Psihološka obzorja, 8 (2/3), 201–215. 

Pridobljeno 1. 10. 2018 s: 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCNL4DV2VN/26f6b5e7-a40b-434c-abe0-

0bde57fbb68d/PDF. 

Berk, J., Draksler, J., Robič, M. (2004). Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, Ljubljana: 

Rokus. 

Berk, J., Draksler, J., Robič, M. (2004). Skrivnosti števil in oblik 8, zbirka nalog 2. del, 

Ljubljana: Rokus. 

Bourke, R., in M. Mentis. (2007). Self-assessment as a lens for learning. V: The handbook of 

special education (str. 319–330), Thousand Oaks, California: Sage. Pridobljeno 8. 10. 

2018 s: https://www.victoria.ac.nz/education/pdf/sage-handbook.pdf. 

Bourke, R., in Mentis, M. (2013). Self-Assessment as a process for inclusion. International 

Journal of Inclusive Education, 17 (8), 854–867. 

Brown, G. T. L., in Harris, L. R. (2013). Student self-assessment. V: J. H. McMillan, The 

SAGE handbook of research on classroom assessment (str. 367–393). Thousand Oaks, 

SA: Sage. 

Brown, G. T. L., in Harris, L. R. (2014). The future of self-assessment in classroom practice: 

Reframing self-assessment as a core competency. Frontline Learning Research, 3, 22–30. 

Pridobljeno 8. 10. 2018 s: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1090831.pdf. 

Charlton, T. (1992). Giving access to the national curriculum 'by working on the »self«'. V: 

K. Jones in T. Charlton. Learning difficulties in primary classroom (str. 24–40). London: 

Routledge. 

Dolenc, P. (2009). Ugotavljanje samopodobe osnovnošolskih otrok: razlike po spolu, starosti 

in učnem uspehu. Sodobna pedagogika, 2, 96–110. 

Dornik, M., Smolej, T., Turk, M., Vehovec, M., Poljanec, A. (2004). Kocka 8, učbenik. 

Ljubljana: Modrijan. 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCNL4DV2VN/26f6b5e7-a40b-434c-abe0-0bde57fbb68d/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCNL4DV2VN/26f6b5e7-a40b-434c-abe0-0bde57fbb68d/PDF
https://www.victoria.ac.nz/education/pdf/sage-handbook.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1090831.pdf


87 
 

Dornik, M., Smolej, T., Turk, M., Vehovec, M., Poljanec, A. (2004). Kocka 8, delovni 

zvezek. Ljubljana: Modrijan. 

Fachinkov, N., in Boud, D. (1989). Quantitative studies of student self-assessment in higher 

education: a cirtical analysis of findigs. Higher Education, 18, 529–549. 

Fulmer, M. S., in Tulis, M. (2016). Adding nuance to the challenge – skill relationship: The 

interaction of perceived and actual skill. International Journal of Educational Research, 

77, 143–154. 

Juriševič, M. (1997). Dejavniki oblikovanja samopodobe šolskega otroka (magistrsko delo). 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno 1. 10. 2018 s: 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R39B01JA/eedad069-1888-4684-9b7d-

978187eea661/PDF. 

Juriševič, M. (1999a). Samopodoba in/ali učna uspešnost. Psihološka obzorja, 8 (1), 23–41. 

Juriševič, M. (1999b). Učitelj kot 'pomemben drugi' pri oblikovanju učenčeve samopodobe. 

Psihološka obzorja, 5 (1), 35–43. 

Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

Kubale, V. (2010). Didaktika matematike. Maribor: Piko's printshop. 

Mastnak, A. (2018). Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja 

(doktorska disertacija). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 

1. 10. 2018 s: http://pefprints.pef.unilj.si/5083/1/doktorska_naloga_mastnak_adrijana.pdf. 

Pev, M., Mahnič, B., Tadina Bence, V., Pihler Gorše, M., Lešnik, V., Šabeder, R., idr., 

Hauptman, A. (2014). Matematika 8, i-učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 5. 4. 2018 s: 

http://eucbeniki.sio.si/mat8/index.html. 

Schunk, D. H., in Meece, J. L. (1992). Student perception in the classroom. Hillsdale, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum associates. 

SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1998). Ljubljana: DZS. 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R39B01JA/eedad069-1888-4684-9b7d-978187eea661/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R39B01JA/eedad069-1888-4684-9b7d-978187eea661/PDF
http://pefprints.pef.unilj.si/5083/1/doktorska_naloga_mastnak_adrijana.pdf
http://eucbeniki.sio.si/mat8/index.html


88 
 

Street, E. S., Malmberg, L. E., Stylianides, G. J. (2017). Level, strength, and facet-specific 

self-efficacy in mathematics test performance. Mathematics Education, 49, 379–395. 

Strnad, M. (2013). Stičišče 8, učbenik. Ljubljana: Jutro. 

Strnad, M., Štruklek, M., Žakelj, A., Kurillo, D. (2004). Presečišče 8, učbenik. Ljubljana: 

DZS. 

Tobias, S., in Everson, H. T. (1996). Assessing Metacognitive Knowledge Monitoring. 

College Board Report No. 96–01. New York: The College Board. Pridobljeno 15. 10. 

2018 s: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED562584.pdf. 

Učni načrt. (2011). Program osnovnošolskega izobraževanja. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 5. 4. 2018 s: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/

UN_matematika.pdf. 

Vogrinc, J. (2017/2018). Zapiski s predavanj: Metodologija znanstvenega in pedagoškega 

poučevanja. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Wood, L. N., in Smith, S. H. (2007). Perceptions of difficulty. Sydney: University of 

Technology. 

Žibert, S. (2011). Vpliv samopodobe na osebnost in učno uspešnost učenca. Nova Gorica: 

Založba Educa. 

  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED562584.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf


89 
 

VI PRILOGE 

1. PREGLED NALOG PO TIPIH 

Tip naloge: ALGEBRSKI ZAPIS 

6. Ploščina kroga meri 100 𝑎2𝜋 𝑑𝑚2. Koliko meri obseg kroga? Izrazi ga s spremenljivko 𝑎. 

 

 

 

 

 

 

12. Diagonala pravokotnika meri 15 𝑎, manjša stranica pa 9 𝑎. Izrazi obseg in ploščino 

pravokotnika s spremenljivko 𝑎. 

 

 

 

 

 

 

18. Izrazi obseg in ploščino kroga s spremenljivkama 𝑎 in 𝑐, če je njegov premer enak 

2𝑎 + 4𝑐. 
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Tip naloge: TABELA 

7. Izračunaj manjkajočo količino kroga. Izračunani podatek vpiši v tabelo. Vsako izračunano 

vrednost zaokroži na eno decimalko. 

 𝒓 𝒅 𝒐 

a) 2 𝑐𝑚   

b)  11,4 𝑑𝑚  

c)   110 𝑐𝑚 
 

Tabela 29: Tabela 1 

 

11. V enakokrakem trikotniku so osnovnica 𝑐, kraka 𝑎 = 𝑏 ter višina na osnovnico 𝑣𝑐. 

Izračunaj neznane količine, kot je označeno v razpredelnici. 

 

 𝒄[𝒄𝒎] 𝒂 = 𝒃[𝒄𝒎] 𝒐[𝒄𝒎] 𝒗𝒄[𝒄𝒎] 𝑺[𝒄𝒎𝟐] 
a) 22 61    

b)  26,5 72,2   
 

Tabela 30: Tabela 2 

 

 

17. Oglej si podatke za stranice spodnjih treh trikotnikov. Preveri, ali gre za pravokotne 

trikotnike in odgovor zapiši v zadnji stolpec. 

 

 
𝒂 𝒃 𝒄 

Trikotnik je 
pravokoten? 

DA./NE. 

a) 12,4 𝑑𝑚 6,1 𝑑𝑚 15,9 𝑑𝑚  

b) 8 𝑐𝑚 15 𝑐𝑚 17 𝑐𝑚  

c) 1,2 𝑚 3,5 𝑚 37 𝑑𝑚  

Tabela 31: Tabela 3 
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Tip naloge: GEOMETRIJSKA SLIKA 

1. Izračunaj obseg in ploščino lika na sliki. 

 

Slika 23: Geometrijska slika 1 

16. Izračunaj dolžino lomljene črte 𝐴𝐵𝐶𝐷, ki jo sestavljajo diagonale treh kvadratov. 

 

Slika 24: Geometrijska slika 2 

19. Koliko merita obseg in ploščina obarvanega lika na sliki? Polmer velikega kroga meri 

6 𝑐𝑚. 

 

Slika 25: Geometrijska slika 3 
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Tip naloge: ŽIVLJENJSKA SITUACIJA 

3. Premer kolesa, po katerem teče hrček, meri 2,1 𝑑𝑚. 

a) Kolikšno pot preteče hrček, ko se kolo enkrat zavrti? 

b) Koliko metrov preteče hrček, če se kolo 100-krat zavrti? 

c) Kolikokrat se zavrti kolo, ko hrček preteče 100 m? 

 

 

 

 

 

 

 

13. Lestev je razpeta v obliki enakokrakega trikotnika (črka A) s 

krakoma 3,7 𝑚, na tleh pa je razmaknjena 2,4 𝑚. Strop sobe je 

1,3 𝑚 nad vrhom lestve. Kolikšna je višina stene v sobi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Iz žice želimo izdelati model olimpijskih krogov. Dolžina premera vsakega kroga je 6,5 𝑐𝑚. 

Izračunaj, koliko žice najmanj potrebujemo za izdelavo modela olimpijskih krogov. 

 

 

 

 

Slika 26: Življenjska situacija 
1 

Slika 27: Življenjska situacija 2 

Slika 28: Življenjska situacija 3 
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Tip naloge: ZAHTEVA NAČRTOVANJA 

4. Načrtaj krožnico s središčem v točki S in premerom 0,6 𝑑𝑚. Izračunaj obseg kroga. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Načrtaj pravokotni trikotnik, v katerem meri ena kateta 3,5 𝑐𝑚, hipotenuza pa 6 𝑐𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Načrtaj enakostranični trikotnik s stranico 𝑎 = 4 𝑐𝑚. Vanj nariši višino in jo izmeri. Višino 

tudi izračunaj in rezultat primerjaj z izmerjeno vrednostjo. 

 

 

 

 

 

 

x 𝑆 



94 
 

Tip naloge: ODVEČNI PODATEK 

8. Dolžina stranice kvadratne plošče je 9,3 𝑐𝑚. Vanjo smo izrezali okroglo luknjo s polmerom 

2 𝑐𝑚. Okrogla luknja leži 3,2 𝑐𝑚 od stranice plošče. Koliko meri ploščina okrogle luknje in 

koliko ploščina tako obdelane plošče? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Z vrha 22 𝑚 visoke smreke vrana opazuje žabo, ki skače po tleh. Po treh skokih, od 

katerih je vsak dolg 32 𝑐𝑚, je žaba od vznožja smreke oddaljena 9 𝑚. Kolikšna je tedaj 

oddaljenost med žabo in vrano? 

 

 

 

 

 

 

 

22. Okrogla ura na vrhu stolpa ima polmer 18 𝑐𝑚. Njena kazalca sta dolga 8 𝑐𝑚 in 15 𝑐𝑚. 

Kako daleč narazen sta njuna vrhova ob treh popoldan? 
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Tip naloge: ZAHTEVA UTEMELJEVANJA, POJASNJEVANJA 

5. Sedem majhnih krogov leži v enem velikem, kot kaže slika. Polmer majhnega kroga meri 

5 𝑐𝑚. Najprej pojasni, kako bi izračunal ploščino velikega kroga, nato pa jo še izračunaj. 

 

Slika 29: Zahteva utemeljevanja 1 

9. Ali je trikotnik z danimi podatki pravokoten? Obkroži pravilen odgovor in utemelji svojo 

odločitev. 

 

Slika 30: Zahteva utemeljevanja 2 

DA.  NE. 

Utemeljitev: 

___________________________________________________________________________ 

23. Višina paralelograma na sliki meri 4 𝑐𝑚, dolžina stranice 𝑏 je enaka 5 𝑐𝑚, ploščina 

osenčenega dela pa je 36 𝑐𝑚2. Najprej pojasni, kako bi iz teh podatkov izračunal obseg 

paralelograma, nato pa ga še izračunaj. 

 

 

Slika 31: Zahteva utemeljevanja 3 



96 
 

Tip naloge: ZAHTEVNEJŠI TIP ŠTEVIL (ULOMKI) 

2. Kolikšen je polmer kroga, če meri njegov obseg 1
39

49
 𝑑𝑚 ? Za vrednost 𝜋 vzemi 

22

7
. Polmer 

kroga zapiši z okrajšanim ulomkom. 

 

 

 

 

 

 

15. Koliko meri dolžina katete, če meri ena kateta pravokotnega trikotnika 
1

4
𝑚, hipotenuza 

pa 
3

4
𝑚. Rezultat zapiši z okrajšanim ulomkom. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Izračunaj ploščino kroga, če meri polmer 1
2

5
 𝑐𝑚. Za vrednost 𝜋 vzemi 

22

7
. Rezultat zapiši z 

okrajšanim ulomkom. 
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2. RAZPOREDITEV NALOG PO SKLOPIH 

1. SKLOP NALOG 

Tabela 32: Razporeditev nalog po sklopih - 1. sklop nalog 

Sklop Poglavje 
Št. 

naloge  
Naloga 

1 KROG 1. 

Geometrijska slika 

Izračunaj obseg in ploščino lika na sliki. 

 

 
 

1 KROG 2. 

Zahtevnejši tip števil (ulomki) 

Kolikšen je polmer kroga, če meri njegov obseg 1
39

49
 𝑑𝑚? 

Za vrednost 𝜋 vzemi 
22

7
. Polmer kroga zapiši z okrajšanim 

ulomkom. 

 

1 KROG 3. 

Življenjska situacija 

Premer kolesa, po katerem teče hrček, meri 2,1 𝑑𝑚. 

a) Kolikšno pot preteče hrček, ko se kolo enkrat zavrti? 

b) Koliko metrov preteče hrček, če se kolo 100-krat zavrti? 

c) Kolikokrat se zavrti kolo, ko hrček preteče 100 m? 
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1 KROG 4. 

Zahteva načrtovanja 

Načrtaj krožnico s središčem v točki S in premerom 0,6 𝑑𝑚. 

Izračunaj obseg kroga. 

 

 
 

1 KROG 5. 

Zahteva utemeljevanja, pojasnjevanja 

Sedem majhnih krogov leži v enem velikem, kot kaže slika. 

Polmer majhnega kroga meri 5 𝑐𝑚. Najprej pojasni, kako 

bi izračunal ploščino velikega kroga, nato pa jo še 

izračunaj. 

 
 

1 KROG 6. 

Algebrski zapis 

Ploščina kroga meri 100 𝑎2𝜋 𝑑𝑚2. Koliko meri obseg kroga? 

Izrazi ga s spremenljivko 𝑎. 

 

1 KROG 7. 

Tabela 

Izračunaj manjkajočo količino kroga. Izračunan podatek 

vpiši v tabelo. Vsako izračunano vrednost zaokroži na eno 

decimalko. 

 

 𝒓 𝒅 𝒐 

a) 2 𝑐𝑚   

b)  11,4 𝑑𝑚  

c)   110 𝑐𝑚 
 

 

1 KROG 8. 

Odvečni podatek 

Dolžina stranice kvadratne plošče je 9,3 𝑐𝑚. Vanjo smo 

izrezali okroglo luknjo s polmerom 2 𝑐𝑚. Okrogla luknja leži 

3,2 𝑐𝑚 od stranice plošče. Koliko meri ploščina okrogle 

luknje in koliko ploščina tako obdelane plošče? 
 

 

x 𝑆 
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2. SKLOP NALOG 

Tabela 33: Razporeditev nalog po sklopih - 2. sklop nalog 

Sklop Poglavje 
Št. 

naloge v 
preizkusu 

Naloga 

2 
PITAGOROV 

IZREK 
9. 

Zahteva utemeljevanja, pojasnjevanja 

Ali je trikotnik z danimi podatki pravokoten? Obkroži 

pravilen odgovor in utemelji svojo odločitev. 

 

 
 

DA. NE. 

Utemeljitev: 

 

_____________________________________________________ 

 
 

2 
PITAGOROV 

IZREK 
10. 

Odvečni podatek 

Z vrha 22 𝑚 visoke smreke vrana opazuje žabo, ki 

skače po tleh. Po treh skokih, od katerih je vsak dolg 

32 𝑐𝑚, je žaba od vznožja smreke oddaljena 9 𝑚. 

Kolikšna je tedaj oddaljenost med žabo in vrano? 

 

2 
PITAGOROV 

IZREK 
11. 

Tabela 

V enakokrakem trikotniku so osnovnica 𝑐, kraka 𝑎 = 𝑏 

ter višina na osnovnico 𝑣𝑐. Izračunaj neznane količine, 

kot je označeno v razpredelnici. 

 

 

 

 𝒄[𝒄𝒎] 𝒂 = 𝒃[𝒄𝒎] 𝒐[𝒄𝒎] 𝒗𝒄[𝒄𝒎] 𝑺[𝒄𝒎𝟐] 

a) 22 61    

b)  26,5 72,2   

2 
PITAGOROV 

IZREK 
12. 

Algebrski zapis 

Diagonala pravokotnika meri 15𝑎, manjša stranica pa 

9𝑎. Izrazi obseg in ploščino pravokotnika s 

spremenljivko 𝑎. 
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2 
PITAGOROV 

IZREK 
13. 

Življenjska situacija 

Lestev je razpeta v obliki enakokrakega trikotnika 

(črka A) s krakoma 3,7 𝑚, na tleh pa je razmaknjena 

2,4 𝑚. Strop sobe je 1,3 𝑚 nad vrhom lestve. Kolikšna je 

višina stene v sobi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
PITAGOROV 

IZREK 
14. 

Zahteva načrtovanja 

Načrtaj pravokotni trikotnik, v katerem meri ena kateta 

3,5 𝑐𝑚, hipotenuza pa 6 𝑐𝑚. 

 
 

2 
PITAGOROV 

IZREK 
15. 

Zahtevnejši tip števil (ulomki) 

Koliko meri dolžina katete, če meri ena kateta 

pravokotnega trikotnika 
1

4
𝑚, hipotenuza pa 

3

4
𝑚. 

Rezultat zapiši z okrajšanim ulomkom. 

 
 

2 
PITAGOROV 

IZREK 
16. 

Geometrijska slika 

Izračunaj dolžino lomljene črte 𝐴𝐵𝐶𝐷, ki jo sestavljajo 

diagonale treh kvadratov. 
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3. SKLOP NALOG 

Tabela 34: Razporeditev nalog po sklopih - 3. sklop nalog 

Sklop Poglavje 
Št. 

naloge v 
preizkusu 

Naloga 

3 
PITAGOROV 

IZREK 
17. 

Tabela 

Oglej si podatke za stranice spodnjih treh trikotnikov. 

Preveri, ali gre za pravokotne trikotnike in odgovor 

zapiši v zadnji stolpec. 

 
 
 

 
𝒂 𝒃 𝒄 

Trikotnik je 

pravokoten? 

DA./NE. 

a) 12,4 𝑑𝑚 6,1 𝑑𝑚 15,9 𝑑𝑚  

b) 8 𝑐𝑚 15 𝑐𝑚 17 𝑐𝑚  

c) 1,2 𝑚 3,5𝑚 37 𝑑𝑚  

3 KROG 18. 

Algebrski zapis 

Izrazi obseg in ploščino kroga s spremenljivkama 𝑎 in 

𝑐, če je njegov premer enak 2𝑎 + 4𝑐. 

 

 

3 KROG 19. 

Geometrijska slika 

Koliko merita obseg in ploščina obarvanega lika na 

sliki? Polmer velikega kroga meri 6 𝑐𝑚. 

 
 

 

3 
PITAGOROV 

IZREK 
20. 

Zahteva načrtovanja 

Načrtaj enakostranični trikotnik s stranico 𝑎 = 4 𝑐𝑚 in 

vanj nariši višino in jo izmeri. Višino tudi izračunaj in 

rezultat primerjaj z izmerjeno vrednostjo. 
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3 KROG 21. 

Življenjska situacija 

Iz žice želimo izdelati model olimpijskih krogov. Dolžina 

premera vsakega kroga je 6,5 𝑐𝑚. Izračunaj, koliko 

žice najmanj potrebujemo za izdelavo modela 

olimpijskih krogov.  

 
 
 
 
 
 

3 
PITAGOROV 

IZREK 
22. 

Odvečni podatek 

Okrogla ura na vrhu stolpa ima polmer 18 𝑐𝑚. Njena 

kazalca sta dolga 8 𝑐𝑚 in 15 𝑐𝑚. Kako daleč narazen 

sta njuna vrhova ob treh popoldan? 

 
 

3 
PITAGOROV 

IZREK 
23. 

Zahteva utemeljevanja, pojasnjevanja 

Višina paralelograma na sliki meri 4 𝑐𝑚, dolžina 

stranice 𝑏 je enaka 5 𝑐𝑚, ploščina osenčenega dela 

pa je 36 𝑐𝑚2. Najprej pojasni, kako bi iz teh podatkov 

izračunal obseg paralelograma, nato pa ga še 

izračunaj. 

 

 
 
 

3 KROG 24. 

Zahtevnejši tip števil (ulomki) 

Izračunaj ploščino kroga, če meri polmer 1
2

5
 𝑐𝑚. Za 

vrednost 𝜋 vzemi 
22

7
. Rezultat zapiši z okrajšanim 

ulomkom. 
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3. PRVI PREIZKUS 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljen/-a! 

Moje ime je Ana Mrdavšič in sem študentka 5. letnika na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, smer Matematika in fizika. Ob zaključku 2. stopnje študija pišem 

magistrsko nalogo o točnosti ocenjevanja geometrijskih nalog. Zato 

potrebujem tvojo pomoč in te prosim za sodelovanje. 

Pred seboj imaš prvi preizkus znanja. Na njem je 24 nalog s področja kroga 

(obseg in ploščina) in Pitagorovega izreka (poznavanje in uporaba). Preizkus 

je sestavljen iz treh sklopov po osem nalog. V prvem sklopu so naloge o krogu, 

v drugem so naloge s področja Pitagorovega izreka, tretji sklop pa vsebuje 

mešane naloge. Tvoja naloga je, da najprej natančno prebereš naloge 

prvega sklopa. Nalog ti ni potrebno reševati. Ko premisliš, kako bi nalogo rešil, 

na ocenjevalnem listu obkroži odgovor, ki velja zate. Nato temeljito preberi 

naloge drugega sklopa in po premisleku obkroži odgovore na ocenjevalnem 

listu. Enako stori še za tretji sklop nalog. 

Hvala za sodelovanje. 😊 

 

 

 

 

 

1. PREIZKUS 
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SKLOP 1 

1. Izračunaj obseg in ploščino lika na sliki. 

 

 

2. Kolikšen je polmer kroga, če meri njegov obseg 1
39

49
 𝑑𝑚 ? Za vrednost 𝜋 vzemi 

22

7
. Polmer 

kroga zapiši z okrajšanim ulomkom. 

 

 

 

 

 

3. Premer kolesa, po katerem teče hrček, meri 2,1 𝑑𝑚. 

a) Kolikšno pot preteče hrček, ko se kolo enkrat zavrti?  

b) Koliko metrov preteče hrček, če se kolo 100-krat zavrti? 

c) Kolikokrat se zavrti kolo, ko hrček preteče 100 m? 

 

 

 

 

4. Načrtaj krožnico s središčem v točki S in premerom 0,6 𝑑𝑚. Izračunaj obseg kroga. 

 

 

 
x 𝑆 
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5. Sedem majhnih krogov leži v enem velikem, kot kaže slika. Polmer majhnega kroga meri 

5 𝑐𝑚. Najprej pojasni, kako bi izračunal ploščino velikega kroga, nato pa jo še izračunaj. 

 

 

6. Ploščina kroga meri 100 𝑎2𝜋 𝑑𝑚2. Koliko meri obseg kroga? Izrazi ga s spremenljivko 𝑎. 

 

 

 

 

7. Izračunaj manjkajočo količino kroga. Izračunani podatek vpiši v tabelo. Vsako izračunano 

vrednost zaokroži na eno decimalko. 

 𝒓 𝒅 𝒐 

a) 2 𝑐𝑚   

b)  11,4 𝑑𝑚  

c)   110 𝑐𝑚 
 

 

 

8. Dolžina stranice kvadratne plošče je 9,3 𝑐𝑚. Vanjo smo izrezali okroglo luknjo s polmerom 

2 𝑐𝑚. Okrogla luknja leži 3,2 𝑐𝑚 od stranice plošče. Koliko meri ploščina okrogle luknje in 

koliko ploščina tako obdelane plošče? 
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SKLOP 2 

9. Ali je trikotnik z danimi podatki pravokoten? Obkroži pravilen odgovor in utemelji svojo 

odločitev. 

 

DA.  NE. 

Utemeljitev: 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Z vrha 22 𝑚 visoke smreke vrana opazuje žabo, ki skače po tleh. Po treh skokih, od 

katerih je vsak dolg 32 𝑐𝑚, je žaba od vznožja smreke oddaljena 9 𝑚. Kolikšna je tedaj 

oddaljenost med žabo in vrano? 

 

 

11. V enakokrakem trikotniku so osnovnica 𝑐, kraka 𝑎 = 𝑏 ter višina na osnovnico 𝑣𝑐. 

Izračunaj neznane količine, kot je označeno v razpredelnici. 

 

 𝒄[𝒄𝒎] 𝒂 = 𝒃[𝒄𝒎] 𝒐[𝒄𝒎] 𝒗𝒄[𝒄𝒎] 𝑺[𝒄𝒎𝟐] 
a) 22 61    

b)  26,5 72,2   
 

 

 

12. Diagonala pravokotnika meri 15𝑎, manjša stranica pa 9𝑎. Izrazi obseg in ploščino 

pravokotnika s spremenljivko 𝑎. 
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13. Lestev je razpeta v obliki enakokrakega trikotnika (črka A) s 

krakoma 3,7 𝑚, na tleh pa je razmaknjena 2,4 𝑚. Strop sobe je 1,3 𝑚 

nad vrhom lestve. Kolikšna je višina stene v sobi? 

 

 

 

 

 

14. Načrtaj pravokotni trikotnik, v katerem meri ena kateta 3,5 𝑐𝑚, hipotenuza pa 6 𝑐𝑚. 

 

 

 

 

15. Koliko meri dolžina katete, če meri ena kateta pravokotnega trikotnika 
1

4
𝑚, hipotenuza 

pa 
3

4
𝑚. Rezultat zapiši z okrajšanim ulomkom. 

 

 

 

 

16. Izračunaj dolžino lomljene črte 𝐴𝐵𝐶𝐷, ki jo sestavljajo diagonale treh kvadratov. 
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SKLOP 3 

17. Oglej si podatke za stranice spodnjih treh trikotnikov. Preveri, ali gre za pravokotne 

trikotnike in odgovor zapiši v zadnji stolpec. 

 

 

 

18. Izrazi obseg in ploščino kroga s spremenljivkama 𝑎 in 𝑐, če je njegov premer enak 

2𝑎 + 4𝑐. 

 

 

 

 

19. Koliko merita obseg in ploščina obarvanega lika na sliki? Polmer velikega kroga meri 

6 𝑐𝑚. 

 

 

20. Načrtaj enakostranični trikotnik s stranico 𝑎 = 4 𝑐𝑚 in vanj nariši višino in jo izmeri. 

Višino tudi izračunaj in rezultat primerjaj z izmerjeno vrednostjo. 

 

 
𝒂 𝒃 𝒄 

Trikotnik je 
pravokoten? 

DA./NE. 

a) 12,4 𝑑𝑚 6,1 𝑑𝑚 15,9 𝑑𝑚  

b) 8 𝑐𝑚 15 𝑐𝑚 17 𝑐𝑚  

c) 1,2 𝑚 3,5𝑚 37 𝑑𝑚  
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21. Iz žice želimo izdelati model olimpijskih krogov. Dolžina premera vsakega kroga je 6,5 𝑐𝑚. 

Izračunaj, koliko žice najmanj potrebujemo za izdelavo modela olimpijskih krogov. 

 

 

 

 

 

22. Okrogla ura na vrhu stolpa ima polmer 18 𝑐𝑚. Njena kazalca sta dolga 8 𝑐𝑚 in 15 𝑐𝑚. 

Kako daleč narazen sta njuna vrhova ob treh popoldan? 

 

 

 

 

 

23. Višina paralelograma na sliki meri 4 𝑐𝑚, dolžina stranice 𝑏 je enaka 5 𝑐𝑚, ploščina 

osenčenega dela pa je 36 𝑐𝑚2. Najprej pojasni, kako bi iz teh podatkov izračunal obseg 

paralelograma, nato pa ga še izračunaj. 

 

 

 

 

24. Izračunaj ploščino kroga, če meri polmer 1
2

5
 𝑐𝑚. Za vrednost 𝜋 vzemi 

22

7
. Rezultat zapiši z 

okrajšanim ulomkom. 
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4. DRUGI PREIZKUS 

 

 

 

 

 

 

Navodilo 

Pred seboj imaš drugi preizkus, na katerem je 8 nalog. Tvoja naloga je, da 

naloge rešiš tako, kot le najbolje znaš. 

Veliko znanja! 😊 

 

 

 

 

  

Moji podatki 
 

Šola:  ____________________________________________________________ 

Razred: _________ 

Starost: _________ 

Spol:  Moški.  Ženski. 

Moja ocena pri matematiki v 8. razredu: ________ 

koda 

2. PREIZKUS 
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Naloge 
 

1. Oglej si podatke za stranice spodnjih treh trikotnikov. Preveri, ali gre za 

pravokotne trikotnike in odgovor zapiši v zadnji stolpec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izrazi obseg in ploščino kroga s spremenljivkama 𝑎 in 𝑐, če je njegov 

premer enak 2𝑎 + 4𝑐. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝒂 𝒃 𝒄 

Trikotnik je 

pravokoten? 

DA./NE. 

a) 12,4 𝑑𝑚 6,1 𝑑𝑚 15,9𝑑 𝑚  

b) 8 𝑐𝑚 15 𝑐𝑚 17 𝑐𝑚  

c) 1,2 𝑚 3,5𝑚 37 𝑑𝑚  
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3. Koliko merita obseg in ploščina obarvanega lika na sliki? Polmer velikega 

kroga meri 6 𝑐𝑚. 

Račun: 

 

 

 

Odgovor: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Iz žice želimo izdelati model olimpijskih krogov. Dolžina premera vsakega 

kroga je 6,5 𝑐𝑚. Izračunaj, koliko žice najmanj potrebujemo za izdelavo 

modela olimpijskih krogov. 

Račun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. Z ravnilom in s šestilom načrtaj enakostranični trikotnik s stranico 𝑎 = 4 𝑐𝑚 in 

vanj nariši višino in jo izmeri. Višino tudi izračunaj in rezultat primerjaj z 

izmerjeno vrednostjo. 

 

Konstrukcija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Račun: 

 

 

 

 

 

 

 

Izmerjena vrednost višine:  _____________________________ 

Izračunana vrednost višine: _____________________________ 
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6. Okrogla ura na vrhu stolpa ima polmer 18 𝑐𝑚. Njena kazalca sta dolga 

8 𝑐𝑚 in 15 𝑐𝑚. Kako daleč narazen sta njuna vrhova ob treh popoldan? 

Račun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Izračunaj ploščino kroga, če meri polmer 1
2

5
 𝑐𝑚. Za vrednost 𝜋 vzemi 

22

7
. 

Rezultat zapiši z okrajšanim ulomkom. 

Račun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Višina paralelograma na sliki meri 4 𝑐𝑚, dolžina stranice 𝑏 je enaka 5 𝑐𝑚, 

ploščina osenčenega dela pa je 36 𝑐𝑚2. Najprej pojasni, kako bi iz teh 

podatkov izračunal obseg paralelograma, nato pa ga še izračunaj. 

 

 

 

Razlaga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Račun: 
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5. OCENJEVALNI LIST 

 

 

 

 

Moji podatki 

 

Šola:  ____________________________________________________________ 

Razred: _________ 

Starost: _________ 

Spol:  Moški.  Ženski. 

Moja ocena pri matematiki v 8. razredu: _____________ 

 

Navodilo 

 

Najprej temeljito preberi prvi sklop nalog in premisli, kako bi jih rešil. Nato dopolni 

ocenjevalni list tako, da obkrožiš dva odgovora (za vsako vprašanje enega), ki 

veljata zate. Enako stori za drugi in tretji sklop nalog. V vsaki vrstici moraš imeti 

obkrožena dva odgovora. 

  

OCENJEVALNI LIST 
koda 
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SKLOP 1 

Št. 

naloge 

Menim, da bi _____ % sošolcev 

nalogo znalo rešiti pravilno. 
Menim, da bi nalogo rešil … 

1. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

2. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

3. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

4. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

5. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

6. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

7. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

8. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

 

SKLOP 2 

Št. 

naloge 

Menim, da bi _____ % sošolcev 

nalogo znalo rešiti pravilno. 
Menim, da bi nalogo rešil … 

9. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

10. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

11. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

12. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

13. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

14. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

15. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

16. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

 

SKLOP 3 

Št. 

naloge 

Menim, da bi _____ % sošolcev 

nalogo znalo rešiti pravilno. 
Menim, da bi nalogo rešil … 

17. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

18. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

19. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

20. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

21. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

22. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

23. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 

24. 0–25 % 26–50 % 51–75 % 76–100 % Pravilno. Delno pravilno. Nepravilno. 
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