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I 
 

POVZETEK 

 
Zaradi lažjega razumevanja vseh računalniških programov, ki nas danes obdajajo, je 

čedalje večje povpraševanje po poznavanju programskih jezikov. Ker se danes čedalje 

več ljudi zanima za izobraževanje programskih jezikov, nam je v pomoč že osnovno 

poznavanje nekega programskega jezika.  

 

Danes je že zelo veliko programskih jezikov, zato smo se odločili za programski jezik 

Python. Predviden je kot lahko berljiv programski jezik s preprosto sintakso. Zdi se nam 

najbolj primeren kot prvi jezik za učenje programiranja. 

 

V diplomskem delu smo preučili osnove programskega jezika Python ter pripravili dve 

didaktični e-gradivi za učenje tega programskega jezika. Gradivi se razlikujeta po 

količini primerov: eno vsebuje več primerov ter drugo manj primerov. Ker nas je 

zanimalo, kako se študentje učijo, katere vire uporabljajo za učenje in ali bi se lahko 

samostojno iz e-gradiva učili programskih jezikov, smo pripravili anketo pred uporabo 

e-gradiva. Pripravili smo tudi test in krajšo anketo po uporabi gradiva.  

 

Preko raziskave smo ugotovili, da je količina primerov pomembna za učenje 

programskih jezikov in da si študentje želijo še več primerov oziroma, da primerov 

nikoli ni preveč. Spoznali smo tudi, da se programski jezik lahko naučimo preko e-

gradiva s samostojnim delom, če so le-ta dobro pripravljena.  

 

Prav tako smo spoznali, da študentje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smeri 

matematika in računalništvo, najbolj obvladajo tiste programske jezike, ki se jih učijo 

tekom študija. Vse ostale programske jezike se učijo samostojno, predvsem preko e-

gradiv. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Python, programski jeziki, e-gradivo, učenje programiranja 

  



II 
 

ACM KLASIFIKACIJA 

 

D.2. Programsko inženirstvo 

D.2.3. Orodja za kodiranje in tehnike 

K.3. Računalništvo in izobraževanje 

K.3.1. Uporaba računalnika v izobraževanju 

K.3.2. Poučevanje računalništva ter informatike 

  



III 
 

  



IV 
 

E-RESOURCE FOR LEARNING PROGRAMMING IN PYTHON 

ABSTRACT 

 

For a better understanding of all computer programs, with which nowadays we are 

surrounded, the demand for knowing programming languages has nowadays been 

growing. As more and more people have been interested in learning programming 

languages, even the basic knowledge of only one programming language is very 

helpful. 

 

As there are nowadays already many programming languages, we decided for the 

programming language Python. It is anticipated as a programming language which is 

easy to read and has a simple syntax. For this reason we agreed it is suitable to be 

chosen as the first language for teaching programming. 

 

In this thesis we studied the programming language Python’s basics and prepared two 

didactic e-resources for teaching it. The main difference is in the quantity of examples: 

one consists of more, while the second of less examples. As we were interested in how 

students are learning, which sources they use for learning, and whether they could be 

able to learn programming languages independently from the e-resource, we prepared a 

questionnaire, before e-resource would be used. We also prepared a test and a short 

questionnaire to be filled in after using the material. 

 

The research results showed that in teaching programming the quantity of examples has 

an important role, and that students want to learn from even more examples, in other 

words, examples are never too many. We also came to a conclusion that one can learn a 

programming language without a teacher’s help by using e-resource, in case it is well 

prepared.  

 

We also concluded that students of Mathematics and Computer Science at Faculty of 

Education University of Ljubljana are the best in the programming languages, which 

they learn during their study, while they learn all the other programming languages by 

themselves especially using e-resources.  
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1. UVOD 
 

Zaradi lažjega razumevanja vseh računalniških programov, ki nas danes obdajajo, je 

čedalje večje povpraševanje po poznavanju programskih jezikov. Ker se danes čedalje 

več učiteljev in študentov zanima za izobraževanje programskih jezikov, nam je lahko v 

pomoč že osnovno poznavanje nekega programskega jezika. Samo učenje 

programiranja nam omogoča privajanje na algoritmičen način razmišljanja. Preko tega 

znanja lažje uporabljamo poljubne računalniške programe.  

 

Ker je danes že zelo veliko programskih jezikov, smo se odločili za programski jezik 

Python. Predviden je kot lahko berljiv programski jezik s preprosto sintakso. Zdi se nam 

primeren kot prvi jezik za učenje programiranja v osnovnih ali srednjih šolah. Da je 

Python primeren jezik kot prvi jezik za učenje programiranja, poudarja tudi Štuparjeva 

[11]. 

 

Ker nas zanima, ali je učenje programskega jezika možno preko didaktičnega e-gradiva 

in če število primerov v gradivu vpliva na učenje novega programskega jezika, bomo v 

diplomskem delu na krajše opisali programski jezik Python in pripravili dve didaktični 

e-gradivi za učenje tega programskega jezika. Gradivi bosta vsebovali tudi naloge za 

uporabnike ter rešitve le-teh, da lahko vsak uporabnik preveri svoje poznavanje tega 

jezika. Bistvena razlika med gradivoma bo kvantiteta primerov.  

 

V diplomskem delu bomo opravili tudi anketno raziskavo med študenti računalništva na 

Pedagoški fakulteti Univerzi v Ljubljani, v kateri bomo raziskali poznavanje 

programskih jezikov, način učenja le-teh, uporabo gradiv ter vpliv primerov na učenje 

programiranja. 

 

1.1. CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 

Cilj diplomskega dela je preučiti lastnosti programskega jezika Python in priprava dveh 

didaktičnih e-gradiv za učenje Python-a. Gradivi se bosta razlikovali v številu primerov 

uporabe jezika, s čimer želimo ugotoviti, ali na učenje programskega jezika Python 
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vpliva število primerov. Sekundarni cilj je ugotoviti subjektivno mnenje študentov o 

poznavanju različnih programskih jezikov, kako so se jih naučili, kaj je bil vir pri 

učenju ter vpliv primerov na učenje programiranja. 

 

1.2. VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 
 

Po uvodnem poglavju se bomo v drugem poglavju posvetili programiranju in 

programskemu jeziku Python. Pokazali bomo razliko v predmetniku na današnjem 

Bolonjskem študiju in starim študijskim programom. Ker je naše didaktično e-gradivo 

za učenje osnov programskega jezika Python, bomo v tem poglavju spoznali tudi 

programski jezik Python in nekatere njegove funkcije. 

 

V osrednjem delu, v tretjem poglavju, bomo opisali potek raziskave pred uporabo 

našega e-gradiva in testiranje po uporabi gradiva. Pred raziskavo nas je namreč 

zanimalo ali se je mogoče osnov programskega jezika Python naučiti iz e-gradiva. Prav 

tako nas je zanimalo ali ima število primerov uporabe vpliv na učenje programiranja in 

kako so se študenti naučili programskih jezikov, ki jih poznajo. Seveda nas je zanimalo 

tudi, katere programske jezike poznajo študenti študijskih programov iz Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani..  

 

Po uveljavljenih načelih kvantitativnih raziskav bomo pri iskanju odgovorov uporabili 

spletno anketo med študenti in jo nato analizirali ter podali interpretacijo rezultatov. 

Izvedli bomo tudi testiranje in anketo po uporabi didaktičnega e-gradiva. 

 

V zaključku, v četrtem poglavju, bomo povzeli, kaj smo spoznali pri naši raziskavi.  
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2. PROGRAMIRANJE IN PROGRAMSKI JEZIK 

PYTHON 
 

V tem poglavju si bomo pogledali, kako poteka učenje programskih jezikov na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ter se posvetili tudi samemu programskemu 

jeziku Python. 

 

2.1. UČENJE PROGRAMSKIH JEZIKOV NA 

PEDAGOŠKI FAKULTETI 
 

Pogledali si bomo razlike oziroma podobnosti med bolonjskim programom, ki je bil 

uveden na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2008, in starim programom na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani za smer matematika in računalništvo. 

 

2.1.1. STARI PROGRAM 

 

V naslednji tabeli bomo prikazali shemo predmetnika študijske smeri matematika in 

računalništvo po starem študijskem programu. V tabeli bodo prikazani samo predmeti 

računalništva. 

 
  Računalniška 

grafika 

Uporaba 

računalnika v 

izobraževanju 

8. semester 

Večpredstavnost 

in hipertekst 

Kombinatorična 

optimizacija 

  7. semester 

  Sistemska 

programska 

oprema 

Algoritmi in 

podatkovne 

strukture 

6. semester 

Didaktika 

računalništva 

Računalniške 

komunikacije 

 5. semester 
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Programiranje Uporabniška 

programska 

oprema 

Osnove 

arhitekture 

računalniških 

sistemov 

 4. semester 

Računalniška 

matematika 

3. semester 

Uvod v 

računalništvo 

Računalniški 

praktikum 

  2. semester 

Diskretne 

strukture 

 1. semester 
 

Tabela 1: shema predmetnika študijske smeri matematika in računalništvo 

Iz sheme lahko razberemo, da je po starem programu šest celoletnih predmetov in 

sedem semestrskih predmetov. Programerski predmeti so bili štirje. V prvem letniku je 

bil Računalniški praktikum, kjer so se študentje v drugem semestru seznanili z uvodom 

v Pascal. V drugem letniku pri predmetu Programiranje se je prvi semester obravnaval 

programski jezik Pascal in v drugem semestru programski jeziki C, PHP in JavaScript. 

V tretjem letniku so imeli predmet Algoritmi in podatkovne strukture, kjer so se lahko 

odločali med uporabo programskega jezika Pascal ali C. V četrtem letniku je predmet 

Računalniška grafika, kjer se programira s programskim jezikom C. 

 

2.1.2. BOLONJSKI PROGRAM 

 

V tabeli 2 je prikazana shema predmetnika za študijske smeri računalništva študijskega 

programa Dvopredmetni učitelj na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani [18]. 

 

Izbirni predmet 

programa 2 

 

 

Izbirni predmet 

programa 3 

 

Z IKT podprta 

učna gradiva 2 

 

8. semester 

Izbirni predmet 

programa 1 

 

 

Z IKT podprta učna 

gradiva 1 

 

Skupni izbirni 

predmet 

 

7. semester 

Podatkovne 

strukture in 

Sistemska 

programska oprema 

 6. semester 
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algoritmi 

 

 

Računalniške 

komunikacije 

 

Didaktika 

računalništva s 

prakso 

 

 5. semester 

Računalniška 

matematika 

 

IKT za poučevanje 

računalništva 

 

TPŠ 

Didaktika z 

osnovami IKT 

 

4. semester 

Programiranje 2 

 

Arhitekture 

računalniških 

sistemov 

 

Verjetnostni račun 

in statistika 

 

3. semester 

Programiranje 1 

 

 

Uporaba 

programske opreme 

 

 2. semester 

Uvod v 

računalništvo 

 

 

Uvod v 

programiranje 

 

 1. semester 

Tabela 2: shema predmetnika za študijski program Dvopredmetni učitelj 

Iz sheme lahko razberemo, da so za razliko od starega programa, sedaj vsi predmeti 

semestrski. Tako so se predmeti, ki so bili v starem programu celoletni razdelili na dva 

semestra. Na primer Programiranje je po starem programu celoletni predmet, ki se je v 

bolonjskem sistemu razdelil na dva predmeta: Programiranje 1 in Programiranje 2, 

vendar pa je pri Programiranju 2 dodana nova snov. Bolonjski sistem teži k temu, da bi 

bil bolj primeren za učitelje računalništva, kakor stari program, ki je bil bolj usmerjen v 

strokovno izobrazbo. Pri bolonjskem sistemu imajo študentje večjo izbiro pri izbirnih 

predmetih. Odločajo se lahko med: računalniško grafiko, večpredstavnostjo in 

hipertekstom, kombinatorično optimizacijo, inteligentnimi sistemi, kodiranjem in 

kriptografijo, podatkovnimi bazami, uporabo umetne inteligence v izobraževanju, 

modeliranjem v izobraževanju, računalniško periferijo, računalniško geometrijo, Javo in 

spletnim programiranjem ter informacijskimi sistemi v šolstvu. 
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Omeniti moramo še, da je to le polovica smeri in lahko študentje izbirajo še med vezavo 

z biologijo, gospodinjstvom, fiziko, kemijo, matematiko in tehniko. 

 

 

2.2. PROGRAMSKI JEZIK PYTHON 
 

Programski jezik Python [16] je konec osemdesetih let zasnoval nemški računalniški 

programer Guido van Rossum na CWI (nacionalni raziskovalni inštitut za matematične 

in računalniške znanosti) na Nizozemskem, kot naslednika programskega jezika ABC. 

Ime je dobil po televizijski nadaljevanki »Monthy Python's Flying Circus«. Še danes 

ima van Rossum glavno besedo pri razvoju Python-a [4, 3, 16, 14]. 

 

Python je multi-paradigmatski programski jezik. Ima popolnoma dinamične podatkovne 

tipe, samodejno upravlja s pomnilnikom in podpira funkcionalno, imperativno oziroma 

proceduralno, strukturirano in objektno orientirano računalniško programsko 

paradigmo. Razvili so ga kot odprtokodni projekt, ki ga je upravljala neprofitna 

organizacija Python Software Foundation. Pogosto se Python uporablja tudi kot skriptni 

jezik za spletne aplikacije  [16]. 

 

Python je višji, splošno-namenski programski jezik. Temelji na tolmačenju, ki je 

prepleten s prevajanjem v strojni jezik. Je objektno orientiran programski jezik, ki 

združuje funkcijski in ukazni pristop. Ima preprosto slovnico, ampak je kljub temu po 

zmogljivosti primerljiv z drugimi splošno namenskimi jeziki (Pascal, Fortran, C, C++, 

itd.) Posebno moč mu dajejo obsežne knjižnice za posebne naloge, ki pokrivajo vse od 

asinhronih procesov do datotek ZIP. Je prosto dostopen odprto-kodni programski jezik. 

 

Za mnoge operacijske sisteme je Python standardna komponenta, ki je že zraven v 

distribuciji. Naložena je na mnogih GNU/Linux distribucijah, NetBSD, OpenBSD ter na 

sistemih MAC OS/X.  

 

Programski jezik Python, na primer, uporablja spletna stran za izmenjavo video 

posnetkov YouTube ter izvirni BitTorent strežnik. Uporabljen je tudi v mnogih video 

igricah. Velike organizacije, ki uporabljajo Python, so na primer Google, Yahoo, CERN 
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(Evropska organizacija za jedrske raziskave), NASA (Nacionalna zrakoplovna in 

vesoljska uprava) in ITA (Mednarodna trgovinska uprava) [6, 14]. 

 

Python je bil predviden kot lahko berljiv programski jezik. Vizualni izgled programa naj 

bi bil zelo pregleden. Ima manjše število sintaktičnih izjem in posebnih primerov od 

ostalih strukturiranih programskih jezikov, kot sta Pascal in C. Zaradi zgornjih razlogov 

je Python primeren tudi kot prvi jezik za učenje programiranja [8]. Prav tako so danes 

na maturi vprašanja iz programskega jezika Python, kjer dijaki rešijo dve izpitni poli ter 

naredijo seminarsko nalogo [17]. 

 

Python pa ima seveda tudi svoje slabosti. Veliko programerjev kot slabost Python-a 

navaja njegovo počasnost. Obstaja pa veliko možnosti, kako lahko program pohitrimo. 

V nekaterih primerih je mogoče avtomatično prevesti kodo, napisano v jeziku Python v 

C ali x86 zbirni jezik, brez da bi spremenili kodo. 

 

Python-ova filozofija je imela velik vpliv na številne programske jezike, med njimi tudi 

Pyrex, Boo, ECMAScript, Groovy in OClam [9, 15].  

 

Od leta 1991 je bila vsakih 6 do 18 mesecev izdana nova različica programa Python 

[14].  

 

Različica 3.0 je prinesla vrsto novih sestavin in opustitev nekaterih neuporabnih. Zaradi 

teh novosti različica 3.0 ni kompatibilna z različico 2.6. Ena izmed glavnih sprememb je 

ta, da je stavek print nadomestila funkcija print(), poenostavljena so tudi pravila za 

primerjalne operatorje (<, <=, >=,>) in še bi lahko naštevali [14]. Najnovejša različica 

danes je 3.2.2. 

 

2.2.1. PREVAJANJE PROGRAMSKIH JEZIKOV 

 

Računalnik razume le ukaze v strojnem jeziku. Zato je potrebno programe, napisane v 

programskih jezikih, prevesti v računalniku razumljiv jezik, in to je strojni jezik. 
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Poznamo dva načina prevajanja, ki sta 

• prevajanje s pomočjo prevajalnika, in 

• interpretiranje s pomočjo tolmača (angl. interpreter). 

 

Prevajalnik je računalniški program, ki celoten program prevede v strojni jezik. Če se 

prevajanje izvaja sproti (med izvajanjem programa), govorimo o interpreterju oziroma o 

tolmaču [13]. 

 

Razlika med tolmačem in prevajalnikom je predvsem v hitrosti izvajanja programa. 

Tolmač stavke v notranjosti zanke vedno znova prevaja, prevajalnik pa to stori le enkrat 

in je torej izvajanje programov hitrejše. Prednost jezikov, ki se tolmačijo, je lažje 

odkrivanje napak v programu.  

 

Večina prevajalnikov pa kombinira oba pristopa: nekateri ukazi se prevedejo v strojni 

jezik, nekateri pa se interpretirajo [7]. 

 

2.2.2. NAMEŠČANJE DELOVNEGA OKOLJA 

 

Če na našem osebnem računalniku še nimamo nameščenega Python-a, si ga moramo 

namestiti, preden se lotimo učenja sintakse in tudi programiranja oziroma razvoja 

aplikacij v njem.  

Python ni standardna komponenta za operacijski sistem Microsoft Windows. 

Namestimo si ga preko spletne strani, kjer izberemo različico, ki jo želimo namestiti. 

Izbrali smo si različico Python 3.2 za operacijski sistem Windows [20].   

 

2.2.3. ZGRADBA PROGRAMA 

 

Za pisanje programov v Python-u, potrebujemo urejevalnik. V operacijskem sistemu 

Windows je najpreprosteje uporabiti kar Python-ovo okno za pisanje datotek s kodo. 

Spodnji primer prikazuje preprost program v jeziku Python. V programu lahko kličemo 

funkcije, ki so že definirane, torej vgrajene funkcije. Primer take funkcije je print(), ki 

nam na ekran izpiše besedilo znotraj enojnih oklepajev [4, 3].  
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print('Pozdravljen svet!')  #izpis stavka na ekran 

 

Preden program zaženemo, ga moramo shraniti s končnico .py, npr. pozdrav.py. Da jo 

naložimo v Python (oz. okolje IDLE), pritisnemo tipko F5. Nato program avtomatično 

skoči v Python-ovo lupino IDLE in izvede program: 

 

>>> 

Pozdravljen svet! 

>>> 

 

Zaradi boljše preglednosti kode, določimo tudi ime glavnega programa. Funkcijo, ki 

označuje začetek programa, poimenujemo main. Lahko bi ji dali drugo ime, ali pa bi 

program začeli pisati brez navedbe te funkcije, kot prikazuje zgornji primer. 

 

def main(): 

print('Pozdravljen svet!') 

 

Funkcija main v zgornjem primeru označuje začetek programa. Za dvopičjem, v novi 

vrstici zamaknjeno zapišemo kodo programa. 

 

Ko je program preveden, s tipko F5 na tipkovnici, in ga zaženemo, dobimo naslednji 

izpis: 

>>>main() 

Pozdravljen svet! 

>>> 

 

Vizualni izgled programa v Python-u je zelo pregleden, kar omogoča lahko berljivost 

programa. Posebna značilnost so zamiki, ki so zelo pomembni. Pri vsaki zanki in 

funkciji so potrebni zamiki v njihovem jedru, saj le tako lahko izvajalno okolje zazna, 

kaj je v funkciji in kaj izven nje. Vsaka vrstica, ki je za vsaj en tabulator bolj desno od 

zanke, jo le-ta vsebuje [11].  

 

Komentar je del kode v programu, ki se ne izvede. V jeziku Python poznamo dva načina 

pisanja komentarjev: 
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• # komentar  

• """vrstični komentar """ 

 

2.2.4. SPREMENLJIVKE 

 

Spremenljivke so namenjene začasni hrambi različnih vrednosti med delovanjem 

programa [1].   

 

Spremenljivki moramo izbrati ime, da jo bo moč v programu prepoznati. Ime 

spremenljivke se mora začeti s črko ali znakom »_«, nadaljuje pa se lahko s poljubno 

črko, številko ali znakom »_« [19]. Jezik Python vsebuje tudi nekaj rezerviranih besed, 

kot so: and, del, for, is, break, else ter druge. Za ime spremenljivke ne moremo izbrati 

rezerviranih besed. Python razlikuje med malimi in velikimi tiskanimi črkami. To 

pomeni, da sta npr. Temp in temp dve različni spremenljivki. Pri poimenovanju 

spremenljivk moramo paziti, da je ime spremenljivke unikatno. Dve različni 

spremenljivki ne smeta imeti enakega imena [20]. 

Za razliko od mnogih drugih programskih jezikov, v Python-u spremenljivk ni potrebno 

posebej deklarirati oz. seznaniti, da rezerviramo prostor v pomnilniku. Deklaracija se 

zgodi avtomatično, ko spremenljivki priredimo vrednost. Za prirejanje vrednosti 

spremenljivke uporabljamo znak »=«.   

 

 

Primera: 

>>>število = 234        #celoštevilska spremenljivka (integer) število ima vrednost 234 

 

>>>ime = 'Mojca'    #spremenljivka ime, tipa niz (string) ima vrednost Mojca 

 

2.2.5. PODATKOVNI TIPI 

 

Podatkovni tip je ime za množico mogočih vrednosti, ki jih lahko zavzame podatek. 

Navadno določa tudi operacije, ki jih lahko izvajamo nad to množico vrednosti. Python 

ima več podatkovnih tipov. Mi bomo spoznali števila, sezname in nize. 
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2.2.6. OSNOVNI OPERATORJI 

 

V programskem jeziku Python poznamo več vrst operatorjev.  

 

Z izrazom izračunamo oziroma ovrednotimo neko vrednost. Izraz je v splošnem 

sestavljen iz operandov in operatorjev. Operatorji določajo vrsto operacije, ki se izvrši 

nad operandi. Izvršitev operacije je pogosto odvisna od tipa operandov. Nekatere 

operacije lahko izvajamo samo nad operandi določenega tipa [12].  

 

Prav tako pri operatorjih ločimo prioriteto, ki določa, katera operacija se bo izvršila pred 

drugo v izrazu, ki vsebuje več različnih operacij. 

 

2.2.7. POGOJNI STAVKI 

 

Izvajanje ukazov v pogojnem stavku je odvisno od izpolnjenosti nekega pogoja, ki ga 

postavimo. Pri pogojnih stavkih so nujno potrebni zamiki v njihovem jedru, saj le tako 

lahko program ve kaj je v stavku in kaj izven njega. Vsaka vrstica, ki je za vsaj en 

tabulator bolj desno od stavka, jo le-ta vsebuje. V zapisu pogojev si pomagamo z 

logičnimi in primerjalnimi operatorji.  

 

2.2.8. ZANKE 

 

Nekatere dela programa je pogosto treba izvesti večkrat. Zanke so tiste, ki nam 

omogočajo, da se blok ukazov izvede večkrat zaporedoma.  

 

Programski jezik Python nam dopušča tudi gnezdenje zank. Znotraj zanke lahko torej 

uporabimo še druge zanke.  
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2.2.9. DATOTEKE 

 

Kar smo do sedaj obravnavali, zahteva od uporabnika ponovno vnašanje podatkov, ob 

vsakem izvajanju programa. Podatki, ki so shranjeni v RAM-u, izginejo v trenutku, ko 

se program preneha izvajati.  

 

Kadar moramo v programu shraniti podatke za kasnejšo uporabo, jih zapišemo v 

datoteko. Nato lahko podatke, kasneje, ko jih potrebujemo, preberemo iz datoteke. 

 

Poznamo dve vrsti datotek: tekstovne in binarne. Razlika je v načinu zapisa posameznih 

podatkov. V tekstovni datoteki so podatki zapisani kot zaporedje znakov, v primeru 

binarnih datotek pa tako, kot so zapisani v pomnilniku. Tekstovne datoteke lahko 

odpremo in vidimo vsebino v urejevalniku besedila, kot je recimo Notepad, vsebine 

binarnih datotek pa ne moremo videti s pomočjo urejevalnika besedil [11]. 

 

Čeprav Python podpira tako delo s tekstovnimi datotekami, kot z binarnimi datotekami, 

se bomo osredotočili le na delo s tekstovnimi datotekami.  

 

Po postopku si bomo pogledali, kako zapišemo podatke na datoteko in kako preberemo 

podatke iz datoteke. Ko v programu želimo uporabimo datoteko, moramo vedno slediti 

naslednjim trem korakom: 

1.) Datoteko moramo odpreti. Odpiranje datoteke ustvari povezavo med datoteko in 

programom. 

2.) Branje iz datoteke ali pisanje v datoteko. 

3.) Zapiranje datoteke. Ko program preneha delati z datoteko, je datoteko potrebno 

zapreti. Zapiranje datoteke prekine povezavo med datoteko in programom. 

 

Ostalo o programskem jeziku Python se nahaja v prilogi D. 
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3. RAZISKAVA 
 

Z raziskavo bi radi ugotovili, ali je količina primerov pomembna za učenje 

programskega jezika. Radi bi tudi ugotovili, če se je mogoče naučiti programskega 

jezika z dobro pripravljenim didaktičnim e-gradivom. Naredili bomo raziskavo pred 

uporabo e-gradiva in še raziskavo po uporabi e-gradiva. 

 

3.1. RAZISKAVA PRED UPORABO GRADIVA 
 

V tem poglavju bomo spregovorili o namenu raziskave, ciljih raziskave, inštrumentu 

raziskave in o poteku raziskave. 

3.1.1. NAMEN RAZISKAVE 

 

Anketo pred raziskavo smo sestavili, da bi ugotovili predhodno znanje anketirancev o 

načinih učenja programskih jezikov. Anketa je bila razdeljena po tematskih sklopih 

tako, da anketirance povpraša po splošnem poznavanju programskih jezikov, načinih 

izvedbe (tako, da ugotovimo kaj je za njih najpomembnejše in kaj si mislijo o 

samostojnem učenju, ki je predpostavljen način učenja za naše gradivo), pomembnosti 

virov (da bi ugotovili, kaj so do sedaj uporabljali glede e-gradiv in kakšna je uporabnost 

e-gradiv), pomembnosti primerov (naš eksperiment temelji na dveh različnih množicah 

primerov, iz tega dela bomo lahko ugotovili, kaj si mislijo o primerih) in splošne 

lastnosti anketiranih (študij, spol). 

 

3.1.2. CILJI RAZISKAVE 

 

Cilj je odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1) Ali se je mogoče osnov programskega jezika Python naučiti iz e-gradiv? 

2) Ali ima število primerov uporabe vpliv na učenje programiranja? 

3) Katere programske jezike poznajo študenti študijskih programov vezav z 

računalništvom na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani? 

4) Kako so se ti študenti naučili programskih jezikov, ki jih poznajo? 
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3.1.3. INŠTRUMENT RAZISKAVE 

 

Anketa se začne z nagovorom k pristopu reševanja ankete. Poudarjeno je tudi, da je 

anketa, ki jo bodo reševali anketiranci, anonimna. Izvedena je bila z vprašalnikom. 

Sestavljena je iz devetih vprašanj, ki so razdeljeni po tematskih sklopih, tako da 

povpraša anketirance po splošnem poznavanju programskih jezikov, načinih izvedbe, 

pomembnosti virov, pomembnosti primerov in splošne lastnosti anketiranih. Pri večini 

vprašanj je bila uporabljena Likertova lestvica. Pri vprašanjih 3, 4 in 5 je lestvica 

vsebovala možne odgovore med 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 

strinjam). Pri vprašanju 6 je bila sestavljena med 1 (odlično), 2 (zelo dobro) do 5 (zelo 

slabo). Pri vprašanju 1 je uporabljena lestvica z možnimi odgovori med 1 (ne poznam), 

2 (slišal, vendar ne poznam) do 10 (odlično obvladam). Likertovo lestvico smo izbrali 

zato, ker je že uveljavljen pristop, pri katerem lahko dobimo raznolikost odgovorov. 

Vprašanja 7, 8 in 9 so splošna vprašanja, pri katerih anketirani samo obkljukajo pravilen 

odgovor. Anketa je bila adaptivni vprašalnik, v kateri je vprašanje 1 vplivalo na 

vprašanje 2. Posamezen programski jezik se je pri vprašanju 2 pokazal zgolj v primeru, 

če je bilo pri prvem vprašanju poznavanje programskega jezika ocenjeno z 3 ali več po 

Likertovi lestvici. Zaradi tega pri drugem vprašanju niso vsi anketiranci odgovarjali za 

vsak programski jezik. 

Anketa se nahaja v prilogi A. 

 

3.1.4. POTEK RAZISKAVE 

 

Anketo smo posredovali preko elektronske pošte in preko virtualne učilnice. Pri samem 

kontaktiranju študentov nam je pomagala tudi prejšnja predsednica študentskega sveta. 

Preko elektronske pošte in virtualne učilnice smo razposlali povabila na sodelovanje pri 

reševanju ankete. Povabilo se nahaja v prilogi C. Na povabilo se je odzvalo 111 

študentov. Študentje so imeli dva tedna časa, da rešijo anketo.  
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3.2.    ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

ANKETE 
 

Vprašanje 1: 

Anketirance smo povprašali o poznavanju naštetih programskih jezikov. Za vsak jezik 

so se odločili med vrednostmi 1 (ne poznam), 2 (slišal, vendar ne poznam), do 10 

(odlično obvladam). Če je odgovor nad 5, smo to obravnavali kot »poznavanje 

programskega jezika«. Statistika odgovorov za posamezne programske jezike je podana 

v nadaljevanju. 

 

1.1 Pascal 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za programski jezik Pascal. 

Pascal Število Procenti % 

1 (ne poznam) 3 2,7 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 12 10,8 

3 3 2,7 

4 7 6,3 

5 7 6,3 

6 15 15,5 

7 19 17,1 

8 18 16,2 

9 22 19,8 

10 (odlično obvladam) 5 4,5 
Tabela 3: poznavanje programskega jezika Pascal 

Aritmetična sredina tabele je 6,4 in standardni odklon je 2,5. 

 

Graf te tabele vidimo na sliki 1. 
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Slika 1: poznavanje programskega jezika Pascal 

 

Iz tabele je razvidno, da večina anketirancev pozna programski jezik Pascal. Kar 19,8% 

anketirancev je odgovorilo z 9. Zelo malo je takih, ki za programski jezik Pascal še ni 

slišalo, takih je 2,7%.  

Ker se programski jezik Pascal študentje učijo že v prvem letniku vezave matematika in 

računalništvo, smo tak odgovor tudi pričakovali. Učenje Pascala po bolonjskem sistemu 

poteka v prvem letniku na študijskem programu Dvopredmetni učitelj (ma-ra, fi-ra, te-

ra, go-te), za razliko od starega sistema, ko je učenje Pascala potekalo v drugem letniku. 

Študentje obravnavajo Pascal tako na predavanjih kot tudi na vajah. V kolikor so 

anketiranci odgovorili, da programskega jezika Pascal ne poznajo, sklepamo, da so to 

morda študentje, ki ne obiskujejo študijske vezave z računalništvom na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. 
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1.2 C 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za programski jezik C. 

C Število Procenti % 

1 (ne poznam) 8 7,2 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 34 30,6 

3 7 6,3 

4 9 8,1 

5 10 9,1 

6 7 6,3 

7 13 11,7 

8 13 11,7 

9 9 8,11 

10 (odlično obvladam) 1 0,9 
Tabela 4: poznavanje programskega jezika C 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,6 in standardni odklon znaša 2,7. 

 

Graf te tabele vidimo na sliki 2. 

 
Slika 2: poznavanje programskega jezika C 
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Iz tabele je razvidno, da je največ (30,6%) anketirancev odgovorilo, da so za 

programski jezik C slišali, vendar ga ne poznajo. Prav tako je s 7 in 8 odgovorilo 11,7% 

anketirancev. Najmanj jih je odgovorilo da programski jezik C odlično obvladajo, samo 

0,9%. 

Pričakovali smo, da bo več anketirancev odgovorilo, da programski jezik C poznajo, saj 

se ga prav tako obravnava na predavanjih in vajah. Vendar se po novem sistemu 

programskega jezika C lotijo šele v drugem letniku, zato lahko sklepamo, da je tako 

velik odstotek, tistih ki so zanj slišali vendar ga ne poznajo. Če se navežemo na tabelo 

1, vidimo, da programski jezik Pascal pozna več študentov, kot programski jezik C. Pri 

starem programu so študentje spoznavali programski jezik C pol semestra pri predmetu 

Programiranje, pri predmetu APS se odločajo med C in Pascalom, vendar večina 

uporablja Pascal. Pri Računalniški grafiki v četrtem letniku se zopet uporablja 

programski jezik C. Zato nas je zanimalo tudi, ali se kaj pozna poznavanje C-ja glede na 

letnik? Pri Bolonjskem programu imajo študentje programski jezik C pri predmetu 

Programiranje 2, za ostalo ni pričakovanih sprememb. Pomagali smo si z navzkrižno 

tabelo, da bi ugotovili, ali se poznavanje programskega jezika C spreminja skozi letnike 

študija. Primerjali smo vprašanje 1.2 in 8. 
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Spodnja tabela prikazuje ali se poznavanje programskega jezika C spreminja skozi leta: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
q1_2	  

1	  (ne	  
poznam)	  	  

2	  (slišal	  
vendar	  ne	  
poznam)	  

3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  (odlično	  
obvladam)	  

q8	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1.letnik	   2.0	   15.0	   2.0	   .0	   .0	   .0	   1.0	   1.0	   .0	   .0	  
	   9.5%	   71.4%	   9.5%	   .0%	   .0%	   .0%	   4.8%	   4.8%	   .0%	   .0%	  
	   25.0%	   44.1%	   28.6%	  .0%	   .0%	   .0%	   7.7%	   7.7%	   .0%	   .0%	  
pavziram	  
med	  1	  in	  2	  

.0	   1.0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	  

	   .0%	   100.0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	  
	   .0%	   2.9%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	  
Ponavljam	  2	   .0	   2.0	   2.0	   2.0	   3.0	   2.0	   3.0	   3.0	   1.0	   .0	  
	   .0%	   11.1%	   11.1%	  11.1%	  16.7%	  11.1%	  16.7%	   16.7%	  5.6%	   .0%	  
	   .0%	   5.9%	   28.6%	  22.2%	  30.0%	  28.6%	  23.1%	   23.1%	  11.1%	  .0%	  
Pavziram	  
med	  2	  in	  3	  

.0	   .0	   1.0	   3.0	   1.0	   .0	   .0	   1.0	   .0	   .0	  

	   .0%	   .0%	   16.7%	  50.0%	  16.7%	  .0%	   .0%	   16.7%	  .0%	   .0%	  
	   .0%	   .0%	   14.3%	  33.3%	  10.0%	  .0%	   .0%	   7.7%	   .0%	   .0%	  
3.	  letnik	   3.0	   6.0	   .0	   .0	   1.0	   3.0	   2.0	   1.0	   2.0	   .0	  
	   16.7%	   33.3%	   .0%	   .0%	   5.6%	   16.7%	  11.1%	   5.6%	   11.1%	  .0%	  
	   37.5%	   17.6%	   .0%	   .0%	   10.0%	  42.9%	  15.4%	   7.7%	   22.2%	  .0%	  
4.letnik	   .0	   1.0	   .0	   .0	   2.0	   .0	   2.0	   2.0	   2.0	   .0	  
	   .0%	   11.1%	   .0%	   .0%	   22.2%	  .0%	   22.2%	   22.2%	  22.2%	  .0%	  
	   .0%	   2.9%	   .0%	   .0%	   20.0%	  .0%	   15.4%	   15.4%	  22.2%	  .0%	  
Ponavljam	  4	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   1.0	   .0	   .0	   .0	  
	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   100.0%	  .0%	   .0%	   .0%	  
	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   7.7%	   .0%	   .0%	   .0%	  
Absolventski	  
staž	  

2.0	   6.0	   2.0	   1.0	   .0	   .0	   1.0	   4.0	   3.0	   .0	  

	   10.5%	   31.6%	   10.5%	  5.3%	   .0%	   .0%	   5.3%	   21.1%	  15.8%	  .0%	  
	   25.0%	   17.6%	   28.6%	  11.1%	  .0%	   .0%	   7.7%	   30.8%	  33.3%	  .0%	  
Končan	  študij	  1.0	   3.0	   .0	   3.0	   3.0	   2.0	   3.0	   1.0	   1.0	   1.0	  
	   5.6%	   16.7%	   .0%	   16.7%	  16.7%	  11.1%	  16.7%	   5.6%	   5.6%	   5.6%	  
	   12.5%	   8.8%	   .0%	   33.3%	  30.0%	  28.6%	  23.1%	   7.7%	   11.1%	  100.0%	  

Tabela 5: Spreminjanje poznavanja programskega jezika C skozi leta 

 

Za 1. in 2. letnik smo pričakovali slabo poznavanje programskega jezika C. Pri tistih 

študentih, ki se pripravljajo za prehod v 3. letnik, so podatki zelo razpršeni in prav tako 

so podatki razpršeni v višjih letnikih. Iz tega lahko sklepamo edino to, da se poznavanje 

jezika očitno ne krepi in izgleda, da znanje niti ni dovolj dobro že takrat, ko so se ga 

učili študentje učili. Predmet je zelo intenziven in se to verjetno pozna pri samem 

znanju programskega jezika. Študentje se zavedajo, da se učijo samo osnov jezika C, 

tako da je mogoče tudi to vplivalo na odgovore. 
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Zanimalo nas je tudi, če se poznavanje programskega jezika Pascal tekom študija 

spreminja. Zato smo primerjali vprašanje 1.1 z vprašanjem 8. 

 

Spodnja tabela prikazuje ali se poznavanje programskega jezika Pascal spreminja skozi 

leta: 

q1_1	   1	  (ne	  
poznam
)	  

2	  (slišal	  
vendar	  
ne	  
poznam
)	  

3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
(odlično	  
obvladam
)	  

Total	  

q8	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1.letnik	   .0	   .0	   1.0	   .0	   4.0	   7.0	   5.0	   .0	   3.0	   1.0	   21.0	  
	   .0%	   .0%	   4.8%	   .0%	   19.0

%	  
33.3
%	  

23.8%	   .0%	   14.3
%	  

4.8%	   100.0
%	  

	   .0%	   .0%	   33.3
%	  

.0%	   57.1
%	  

46.7
%	  

26.3%	   .0%	   13.6
%	  

20.0%	   18.9%	  

Pavziram	  
med	  1	  in	  2	  	  

.0	   .0	   .0	   1.0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   1.0	  

	   .0%	   .0%	   .0%	   100.0
%	  

.0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   100.0
%	  

	   .0%	   .0%	   .0%	   14.3%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .9%	  
Ponavljam	  2	  .0	   .0	   1.0	   1.0	   1.0	   2.0	   6.0	   4.0	   3.0	   .0	   18.0	  
	   .0%	   .0%	   5.6%	   5.6%	   5.6%	   11.1

%	  
33.3%	   22.2

%	  
16.7
%	  

.0%	   100.0
%	  

	   .0%	   .0%	   33.3
%	  

14.3%	   14.3
%	  

13.3
%	  

31.6%	   22.2
%	  

13.6
%	  

.0%	   16.2%	  

Pavziram	  
med	  2	  in	  3	  

.0	   .0	   1.0	   2.0	   1.0	   .0	   1.0	   1.0	   .0	   .0	   6.0	  

	   .0%	   .0%	   16.7
%	  

33.3%	   16.7
%	  

.0%	   16.7%	   16.7
%	  

.0%	   .0%	   100.0
%	  

	   .0%	   .0%	   33.3
%	  

28.6%	   14.3
%	  

.0%	   5.3%	   5.6%	   .0%	   .0%	   5.4%	  

3.letnik	   2.0	   5.0	   .0	   .0	   .0	   2.0	   1.0	   2.0	   6.0	   .0	   18.0	  
	   11.1%	   27.8%	   .0%	   .0%	   .0%	   11.1

%	  
5.6%	   11.1

%	  
33.3
%	  

.0%	   100.0
%	  

	   66.7%	   41.7%	   .0%	   .0%	   .0%	   13.3
%	  

5.3%	   11.1
%	  

27.3
%	  

.0%	   16.2%	  

4.letnik	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   2.0	   3.0	   3.0	   1.0	   9.0	  
	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   22.2%	   33.3

%	  
33.3
%	  

11.1%	   100.0
%	  

	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   10.5%	   16.7
%	  

13.6
%	  

20.0%	   8.1%	  

Ponavljam	  4	  .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   .0	   1.0	   .0	   .0	   .0	   1.0	  
	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   100.0

%	  
.0%	   .0%	   .0%	   100.0

%	  
	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   .0%	   5.3%	   .0%	   .0%	   .0%	   .9%	  
Absolventsk
i	  staž	  

1.0	   6.0	   .0	   .0	   1.0	   .0	   1.0	   5.0	   4.0	   1.0	   19.0	  
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q1_1	   1	  (ne	  
poznam
)	  

2	  (slišal	  
vendar	  
ne	  
poznam
)	  

3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
(odlično	  
obvladam
)	  

Total	  

q8	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   5.3%	   31.6%	   .0%	   .0%	   5.3%	   .0%	   5.3%	   26.3

%	  
21.1
%	  

5.3%	   100.0
%	  

	   33.3%	   50.0%	   .0%	   .0%	   14.3
%	  

.0%	   5.3%	   27.8
%	  

18.2
%	  

20.0%	   17.1%	  

Končan	  
študij	  

.0	   1.0	   .0	   3.0	   .0	   4.0	   2.0	   3.0	   3.0	   2.0	   18.0	  

	   .0%	   5.6%	   .0%	   16.7%	   .0%	   22.2
%	  

11.1%	   16.7
%	  

16.7
%	  

11.1%	   100.0
%	  

	   .0%	   8.3%	   .0%	   42.9%	   .0%	   26.7
%	  

10.5%	   16.7
%	  

13.6
%	  

40.0%	   16.2%	  

Tabela 6: Spreminjanje poznavanja programskega jezika Pascal skozi leta 

 

Kar je označeno z zeleno, je tako majhen vzorec, da ne moremo na nič sklepati. Sicer pa 

lahko razberemo, da je v povprečju dobro poznavanje programskega jezika Pascal v 

prvem in drugem letniku, slabše pa pri tistih, ki niso uspeli priti v 2. in 3. letnik, kar je 

mogoče ravno zaradi programiranja. Nenavadni rezultati so za 3. letnik pri odgovorih 1 

in 2, kar nismo pričakovali, razen če so to študenti drugih vezav. Načeloma pa lahko 

vidimo, da ko študentje enkrat programski jezik obvladajo, da jim to znanje ostane. 

Namreč, ko pridejo do 3. letnika so v povprečju visoke ocene. 

 

1.3 C++ 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za programski jezik C++. 

C++ Število Procenti % 

1 (ne poznam) 9 8,1 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 31 27,9 

3 14 12,6 

4 9 8,1 

5 9 8,1 

6 11 9,9 

7 12 10,8 

8 10 9,0 

9 6 5,4 

10 (odlično obvladam) 0 0 
Tabela 7: poznavanje programskega  jezika C++ 
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Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,3 in standardni odklon znaša 2,4. 

 

Graf te tabele lahko vidimo na sliki 3. 

 
Slika 3: poznavanje programskega jezika C++ 

 

Iz tabele lahko vidimo, da je zopet največ tistih anketirancev, ki so za programski jezik 

C++ slišali, vendar ga ne poznajo. Le-teh je 27,9%. Nobenega ni takšnega, ki bi jezik 

C++ odlično obvladal. Še vedno pa je 9,9% anketirancev, ki so odgovorili s 6, 10,8% 

tistih, ki so odgovorili s 7 in 9% tistih, ki so ogovorili z 9. 

Iz podatkov lahko opazimo, da so odstotki kar podobni tistim iz tabele 4. Menimo, da je 

to zato, ker je programski jezik C zelo podoben programskemu jeziku C++. Letos je bil 

poudarek tudi na programskem jeziku C++, kar pomeni, da so študentje spoznali C++ 

preko predavanj in vaj. Prav tako, ko se študentje spoznajo s programskim orodjem za 

programski jezik C, ki je DevC++, slišijo za programski jezik C++. Sklepamo lahko 

tudi, da je nekaj študentov, ki so pred Pedagoško fakulteto obiskovali fakulteto za 

Računalništvo in informatiko, kjer uporabljajo programski jezik C++.  
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1.4 C# 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za programski jezik C#. 

C# Število Procenti % 

1 (ne poznam) 37 33,3 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 40 36 

3 10 9 

4 9 8,1 

5 3 2,7 

6 5 4,5 

7 1 0,9 

8 3 2,7 

9 1 0,9 

10 (odlično obvladam) 2 1,8 
Tabela 8: poznavanje programskega jezika C# 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 2,6 in standardni odklon znaša 2,1. 

 

Graf te tabele lahko vidimo na sliki 4. 

 
Slika 4: poznavanje programskega jezika C# 
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Tabela nam pokaže, da je največji odstotek (36%) tistih, ki so za programski jezik C# 

slišali, vendar ga ne poznajo. Prav tako je velik odstotek (33,3%) tistih, ki 

programskega jezika C# ne poznajo. 1,8% anketirancev je odgovorilo, da programski 

jezik odlično obvladajo.  

Iz tabele lahko interpretiramo, da veliko študentov ne pozna programskega jezika C#, 

saj se ga med predavanji ne obravnava. Menimo, da so tisti študenti, ki so odgovorili s 

5, 6, 7, 8, 9 in 10 predhodno obiskovali fakulteto za Računalništvo in informatiko. Prav 

tako lahko sklepamo, da so nekateri samouki. Le-ti so se sami naučili programskega 

jezika C#. 

 

1.5 Java 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za programski jezik Java. 

Java Število Procenti % 

1 (ne poznam) 1 0,9 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 57 51,4 

3 18 16,2 

4 9 8,1 

5 13 11,7 

6 4 3,6 

7 3 2,7 

8 3 2,7 

9 2 1,8 

10 (odlično obvladam) 1 0,9 
Tabela 9: poznavanje programskega jezika Java 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,3 in standardni odklon znaša 1,9. 

 

Graf te tabele lahko vidimo na sliki 5. 
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Slika 5: poznavanje programskega jezika Java 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je 51,4% anketirancev odgovorilo, da so za programski 

jezik Java slišali, vendar ga ne poznajo. Najmanj je takih, ki so odgovorili, da 

programskega jezika ne poznajo in tistih, ki programski jezik odlično poznajo (0,9%). 

Rezultati tabele 5 so po pričakovanjih, saj programskega jezika Java študentje na 

Pedagoški fakulteti ne spoznajo. Še vedno je tudi nekaj tistih, ki programski jezik 

poznajo. Prav tako menimo, da so ti študentje programski jezik spoznali preko študija 

na drugi fakulteti ali preko samostojnega dela ter lastne radovednosti. 
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1.6 Basic 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za programski jezik Basic. 

Basic Število Procenti % 

1 (ne poznam) 17 15,3 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 70 63,1 

3 9 8,1 

4 7 6,3 

5 2 1,8 

6 3 2,7 

7 2 1,8 

8 1 0,9 

9 0 0 

10 (odlično obvladam) 0 0 
Tabela 10: poznavanje programskega jezika Basic 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 2,5 in standardni odklon znaša 1,3. 

 

Graf tabele je razviden na sliki 6. 

 
Slika 6: poznavanje programskega jezika Basic 
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Iz tabele je razvidno, da je največ tistih študentov, ki za programski jezik Basic so 

slišali, vendar ga ne poznajo in to kar 63,1%. Nihče ni odgovoril z 9 in 10. 

Tak rezultat smo pričakovali tudi pri programskem jeziku Basic, saj ga na predavanjih 

in vajah obravnavajo le študijske vezave fizika in tehnika ter matematika in tehnika. Za 

nizek procent anketirancev, ki jezik poznajo, menimo, da so to študentje prej omenjenih 

študijskih vezav oziroma, da so to študentje, ki so za Basic slišali na kakšni drugi 

fakulteti ali pa so se ga naučili sami. 

 

1.7 JavaScript 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za programski jezik JavaScript. 

JavaScript Število Procenti % 

1 (ne poznam) 4 3,6 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 39 35,1 

3 15 13,5 

4 10 9 

5 11 9,9 

6 9 8,1 

7 12 10,8 

8 6 5,4 

9 5 4,5 

10 (odlično obvladam) 0 0 
Tabela 11: poznavanje programskega jezika JavaScript 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,1 in standardni odklon znaša 2,3. 

 

Graf te tabele lahko vidimo na sliki 7. 
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Slika 7: poznavanje programskega jezika JavaScript 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je največ tistih anketirancev, ki so za programski jezik 

JavaScript slišali, vendar ga ne poznajo (35,1%). Najmanj je tistih, ki programski jezik 

JavaScript ne poznajo (3,6%). Nihče ni odgovoril, da JavaScript odlično obvlada. 

Programski jezik JavaScript spoznajo študentje po starem študijskem programu v 

drugem letniku. S programskim jezikom so se le-ti študenti spoznali samo preko 

predavanj. Nadaljnje delo je bilo samostojno, saj se jezika ne obravnava na vajah. Po 

novem študijskem programu se študentje ne spoznajo s programskim jezikom, zato je 

rezultat, da so zanj slišali in ga ne poznajo po pričakovanjih. Dovolj je tudi tistih 

študentov, ki programski jezik JavaScript poznajo. Seveda so se lahko seznanili z 

jezikom že preko srednje šole, predhodnega faksa ali preko samostojnega dela. 
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1.8 PHP 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za programski jezik PHP. 

PHP Število Procenti % 

1 (ne poznam) 11 9,9 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 22 19,8 

3 17 15,3 

4 11 9,9 

5 11 9,9 

6 10 9 

7 19 17,1 

8 5 4,5 

9 5 4,5 

10 (odlično obvladam) 0 0 
Tabela 12: poznavanje programskega jezika PHP 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,4 in standardni odklon znaša 2,4. 

 

Graf tabele je razviden na sliki 8. 

 
Slika 8: poznavanje programskega jezika PHP 
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Iz tabele je razvidno, da je največ anketirancev odgovorilo, da so za programski jezik 

PHP slišali, vendar ga ne poznajo (19,8%). Najmanj jih je odgovorilo z 8 in 9 (4,5%). 

Nihče ni odgovoril, da PHP odlično obvlada. 

Po pričakovanjih je nekaj študentov odgovorilo, da jezika ne poznajo, vendar so zanj 

slišali, le-te prištevamo k prvim letnikom, saj se še ne spoznajo s programskim jezikom 

PHP. PHP študentje spoznajo v drugem letniku preko predavanj in vaj. Ni po 

pričakovanjih, da je manj tistih, ki poznajo programski jezik PHP, kot tistih, ki ga ne 

poznajo tako dobro, saj je po starem programu bila pri tem jeziku tudi seminarska 

naloga, preko katere se študent dobro seznani s PHP-jem.  

 

1.9 ASP 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za programski jezik ASP. 

ASP Število Procenti % 

1 (ne poznam) 56 50,5 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 45 40,5 

3 4 3,6 

4 2 1,8 

5 1 0,9 

6 2 1,8 

7 0 0 

8 1 0,9 

9 0 0 

10 (odlično obvladam) 0 0 
Tabela 13: poznavanje programskega jezika ASP 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 1,7 in standardni odklon znaša 1,1. 

 

Graf te tabele lahko vidimo na sliki 9. 
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Slika 9:poznavanje programskega jezika ASP 

 

Tabela nam prikazuje, da je največ anketirancev odgovorilo, da programskega jezika 

ASP ne poznajo (50,5%) ali da so za programski jezik slišali, vendar ga ne poznajo 

(40,5%). Najmanj jih je odgovorilo s 5 in 8 (0,9%). Nihče ni odgovoril s 7, 9 in 10. 

Menimo, da zelo malo anketirancev zna uporabljati programski jezik ASP. Na fakulteti 

se jezika ne obravnava, tako da tisti, ki ga poznajo, so se ga predvidoma naučili 

samostojno.  
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1.10 Python 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za programski jezik Python. 

Python Število Procenti % 

1 (ne poznam) 18 16,2 

2 (slišal(a), vendar ne poznam) 59 53,2 

3 13 11,7 

4 7 6,3 

5 4 3,6 

6 5 4,5 

7 0 0 

8 1 0,9 

9 3 2,7 

10 (odlično obvladam) 1 0,9 
Tabela 14: poznavanje programskega jezika Python 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 2,7 in standardni odklon znaša 1,8. 

 

Graf te tabele lahko vidimo na sliki 10. 

 
Slika 10: poznavanje programskega jezika Python 
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Iz te tabele lahko razberemo, da je največ anketirancev odgovorilo, da so za programski 

jezik Python že slišali, vendar ga ne poznajo (53,2%). Najmanj anketirancev je 

odgovorilo z 8 in 10. Na vprašanje ni nihče odgovoril s 7. 

Predvidevamo, da je za programski jezik Python slišalo veliko anketiranih zaradi same 

uporabe programskega jezika Python v srednjih šolah, saj so na maturi prav tako 

vprašanja iz Python-a. Zaradi same preprostosti jezika je tudi nekaj tistih, ki jezik 

poznajo in ga znajo uporabljati. Menimo, da je poleg predznanja iz srednjih šol, lahko 

tudi iz predhodnega študija na drugih fakultetah, kot je Fakulteta za računalništvo in 

informatiko. Seveda lahko predpostavimo, da je tudi kakšen tak, ki se je programa 

naučil s samostojnim delom in lastno radovednostjo. 

Zelo zanimivo se nam zdi dejstvo, da je en anketiranec odgovoril, da  odlično obvlada 

vse programske jezike razen ASP in Basic. Ta anketiranec je moškega spola in je že 

končal študijski program Matematika in računalništvo. Od tod lahko sklepamo, da je 

možno, da študent Pedagoške fakultete obvlada programske jezike. Vendar ni nujno, da 

se je vseh teh programskih jezikov naučil v sklopu fakultete. Obstaja verjetnost, da je z 

algoritmičnim razmišljanjem, ki ga je pridobil na fakulteti razširil svoje znanje na večje 

število programskih jezikov z uporabo istih programerskih konceptov. 

 

Vprašanje 2: 

Anketirance smo povprašali o primarnem načinu učenja predhodnih jezikov. Za vsak 

jezik so se odločili med danimi možnimi odgovori: predavanja, vaje, knjige, e-gradiva, 

skupinsko učenje, drugo. Statistika odgovorov za posamezne programske jezike je 

podana v nadaljevanju. 

 

2.1 Pascal 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za programski jezik Pascal. 

Pascal Število Procenti % 

Niso odgovarjali 15 13,5 

Predavanje 17 15,3 

Vaje 64 57,7 

Knjige 3 2,7 

e-gradiva 3 2,7 

Skupinsko učenje 6 5,4 

Drugo  3 2,7 
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Tabela 15: način učenja programskega jezika Pascal 

 

Tabela prikazuje, da je največ anketiranih odgovorilo, da so se programskega jezik 

Pascal naučili preko vaj. Tako je odgovorilo kar 57,7% anketiranih. Najmanj jih je za 

učenje uporabljalo knjige (2,7%), e-gradiva (2,7%) in drugo (2,7%). 

Programski jezik Pascal se podrobneje obravnava po študijskem programu in tudi 

študentje se najprej seznanijo s programskim jezikom Pascal in zato smo mnenja, da se 

ga študentje najbolj naučijo na vajah, kjer svoje znanje tudi pokažejo preko prakse. Prav 

tako se študentje naučijo programskega jezika Pascal preko predavanj. Ker se Pascal 

obravnava v tako širokem obsegu, smo mnenja, da študentje nimajo potrebe po dodatnih 

gradivih, kot so knjige, e-gradiva, itd. 

 

2.2 C 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za programski jezik C. 

C Število Procenti % 

Niso odgovarjali 42 37,8 

Predavanje 14 12,6 

Vaje 33 29,7 

Knjige 3 2,7 

e-gradiva 5 4,5 

Skupinsko učenje 3 2,7 

Drugo  11 9,9 
Tabela 16: način učenja programskega jezika C 

 

Iz tabele je razvidno, da največ anketiranih na vprašanje ni odgovarjalo (37,8%). Od 

tistih, ki so odgovarjali, je največ tistih, ki so se programskega jezika C naučili preko 

vaj (29,7%). Najmanj je tistih anketiranih, ki so se učili preko knjig (2,7%) in preko e-

gradiv (2,7%). 

Prav tako, kot pri programskem jeziku Pascal, smo tudi tu mnenja, da se je največ 

študentov naučilo programski jezik C preko vaj in predavanj zato, ker se ga podrobneje 

obravnava in študentje nimajo potrebe po dodatnih gradivih. Nekaj je tudi tistih, ki so 

odgovorili, da so se programskega jezika naučili preko nečesa drugega. Tu smo mnenja, 

da bi se lahko jezika naučili že na predhodnem faksu, kot je Fakulteta za računalništvo 

in informatiko, kjer prav tako obravnavajo programski jezik C ali celo že na srednji šoli 
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v primeru, da so hodili na primer na Elektrotehniško – računalniško strokovno šolo in 

gimnazijo v Ljubljani. 

2.3 C++ 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za programski jezik C++. 

C++ Število Procenti % 

Niso odgovarjali 40 36 

Predavanje 11 9,9 

Vaje 36 32,4 

Knjige 5 4,5 

e-gradiva 7 6,3 

Skupinsko učenje 2 1,8 

Drugo  10 9 
Tabela 17: način učenja programskega jezika C++ 

 

Iz tabele je razvidno, da na vprašanje ni odgovarjalo 36% anketirancev. Največ tistih, ki 

so na vprašanje odgovarjali, se je programskega jezika C++ naučilo preko vaj (32,4%) 

in najmanj tistih, ki so se ga naučili preko skupinskega učenja (1,8%). 

Menimo, da je največji odstotek takih študentov, ki ni odgovarjalo na vprašanje glede 

učenja programskega jezika C++ zato, ker se jezika niso učili. Seveda je tudi velik 

odstotek tistih, ki so odgovorili, da so se največ naučili preko vaj, za te menimo, da so 

drugi letniki po bolonjskem študiju, ker se po novem programu študentje učijo 

programski jezik C++. V nasprotju s starejšimi študenti, ki se programskega jezika C++ 

niso učili. Zanimivo je, da je relativno velik odstotek takih, ki so se jezika naučili preko 

e-gradiv. Zaradi teh lahko sklepamo, da je smiselna priprava didaktičnih e-gradiv.  
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2.4 C# 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za programski jezik C#. 

C# Število Procenti % 

Niso odgovarjali 77 69,4 

Predavanje 2 1,8 

Vaje 7 6,3 

Knjige 3 2,7 

e-gradiva 8 7,2 

Skupinsko učenje 1 0,9 

Drugo  13 11,7 
Tabela 18: način učenja programskega jezika C# 

 

Tabela prikazuje, da največ anketiranih ni odgovarjalo na vprašanje, kako so se naučili 

programski jezik C#, takih je bilo 69,4%. Med tistimi, ki so odgovarjali na to vprašanje, 

je bilo največ takih, ki so odgovorili z drugo (11,7%) in najmanj takih, ki so odgovorili, 

da so se jezika naučili s skupinskim učenjem (0,9%). 

Sam jezik C# se ne obravnava po študijskem programu, zato smo pričakovali, da ne bo 

veliko tistih, ki bi se naučili jezika preko vaj ali predavanj. Da je največ študentov 

odgovorilo z drugo, menimo da je to zato, ker so se programskega jezika C# naučili na 

drugih šolah. Imamo pa tudi določen procent anketirancev, ki so za učenje uporabljali e-

gradiva, oziroma so se programskega jezika C# naučili preko e-gradiv. Iz tega lahko 

sklepamo, da si tisti, ki se samoiniciativno učijo programskih jezikov pri tem pomagajo 

z e-gradivi, na katere tudi mi dajemo poudarek v  tem diplomskem delu.  

 

2.5 Java 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za programski jezik Java. 

Java  Število Procenti % 

Niso odgovarjali 58 52,3 

Predavanje 7 6,3 

Vaje 16 14,4 

Knjige 7 6,3 

e-gradiva 11 9,9 

Skupinsko učenje 0 0 

Drugo  12 10,8 
Tabela 19: način učenja programskega jezika Java 
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Iz tabele je razvidno, da največ (52,3%) anketiranih na vprašanje ni odgovarjalo. Največ 

tistih, ki je odgovarjalo, se je naučilo programskega jezika Java preko vaj (14,4%). 

Najmanj je bilo tistih, ki so se učili preko skupinskega učenja (0%). 

Ponovno smo mnenja, da največ študentov ni odgovarjalo zato, ker programskega jezika 

niso nikoli obdelali, oziroma se ga niso nikoli učili. Za ostale sklepamo, da so se 

programski jezik Java učili na predhodnem študiju, srednji šoli ali samoiniciativno. 

 

2.6 Basic 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za programski jezik Basic. 

Basic Število Procenti % 

Niso odgovarjali 87 78,4 

Predavanje 1 0,9 

Vaje 6 5,4 

Knjige 1 0,9 

e-gradiva 3 2,7 

Skupinsko učenje 1 0,9 

Drugo  12 10,8 
Tabela 20: način učenja programskega jezika Basic 

 

Največ anketiranih na vprašanje ni odgovarjalo (78,4%), kar lahko razberemo iz tabele. 

Najmanj jih je odgovorilo, da so se programskega jezika Basic naučili preko predavanj 

(0,9%), knjig (0,9%) in preko skupinskega učenja (0,9%). 

Kot pri prejšnjem vprašanju, smo tudi tu mnenja, da so se tisti, ki poznajo programski 

jezik Basic, tega naučili na predhodnih šolah ali samoiniciativno. Zanimivo je, da edina 

študijska vezava, ki se na predavanjih uči programski jezik Basic (fizika in tehnika), je 

na vprašanje odgovarjala le ena oseba.  
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2.7 JavaScript 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za programski jezik JavaScript. 

JavaScript Število Procenti % 

Niso odgovarjali 43 38,7 

Predavanje 20 18 

Vaje 23 20,7 

Knjige 3 2,7 

e-gradiva 10 9 

Skupinsko učenje 3 2,7 

Drugo  9 8,1 
Tabela 21: način učenja programskega jezika JavaScript 

 

V tabeli je prikazano, da največ študentov na vprašanje ni odgovorilo (38,7%) in 

najmanj se jih je programski jezik JavaScript naučilo preko knjig (2,7%) in preko 

skupinskega učenja (2,7%). 

V tem študijskem letu študentje niso obravnavali programskega jezika JavaScript, zato 

menimo, da študentje drugega letnika niso odgovarjali na vprašanje. Prav tako smo 

mnenja, da so študentje, ki so se programskega jezika JavaScript naučili preko vaj in 

predavanj, tretjega letnika ali več, kajti takrat je bil JavaScript obravnavan na 

predavanjih. Seveda so študentje morali sami nadgraditi znanje in to predvsem z e-

gradivi, ki jih na spletu ne primanjkuje. 

 

2.8 PHP 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za programski jezik PHP. 

PHP Število Procenti % 

Niso odgovarjali 33 29,7 

Predavanje 22 19,8 

Vaje 31 27,9 

Knjige 3 2,7 

e-gradiva 8 7,2 

Skupinsko učenje 5 4,5 

Drugo  9 8,1 
Tabela 22: način učenja programskega jezika  PHP 
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Tabela nam prikazuje, da največ anketiranih ni odgovorilo na vprašanje (29,7%) in 

najmanj jih je odgovorilo, da so se programskega jezika PHP naučili preko knjig. 

Pri samem programskem jeziku PHP nismo pričakovali, da nekateri študentje ne bodo 

odgovorili na vprašanje, saj se ga obravnava na predavanjih in na vajah po starem 

programu in prav tako po novem v drugem letniku. Seveda je tudi največ tistih, ki so se 

programskega jezika naučili preko vaj in takoj za tem preko predavanj, kajti PHP se kar 

podrobno predela na predavanjih. Zopet smo zadovoljni z rezultatom, ki nam pokaže, da 

so se študentje naučili programskega jezika PHP preko e-gradiv. 

 

2.9 ASP 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za programski jezik ASP. 

ASP Število Procenti % 

Niso odgovarjali 101 90,99 

Predavanje 1 0,9 

Vaje 1 0,9 

Knjige 0 0 

e-gradiva 2 1,8 

Skupinsko učenje 0 0 

Drugo  6 5,4 
Tabela 23: način učenja programskega jezika ASP 

 

Iz tabele je razvidno, da največ anketiranih na vprašanje ni odgovarjalo (90,99%). Nihče 

se ni učil programskega jezika preko knjig in skupinskega učenja. 

Preko tabele lahko razberemo, da se programskega jezika ASP v večini študentje niso 

učili. Tudi pri prvem vprašanju smo ugotovili, da študentje jezika ne poznajo in tudi 

redki so zanj slišali, tako da je bil odgovor po pričakovanji.  
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2.10 Python 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za programski jezik Python. 

Python Število Procenti % 

Niso odgovarjali 77 69,4 

Predavanje 6 5,4 

Vaje 10 9 

Knjige 0 0 

e-gradiva 6 5,4 

Skupinsko učenje 1 0,9 

Drugo  11 9,9 
Tabela 24: način učenja programskega jezika Python 

 

Tabela nam prikazuje, da največ anketiranih na vprašanje ni odgovorilo (69,4%) in 

nihče se ni učil programskega jezika Python preko knjig. 

Ker se programskega jezika Python na fakulteti študentje ne učijo, smo pričakovali, da 

jih večina na vprašanje ne bo odgovorila. Menimo, da jih je največ odgovorilo z drugo 

zaradi predznanja iz srednjih šol, kajti iz programskega jezika Python so vprašanja tudi 

na  splošni maturi, študentje pa se spoznajo s programskim jezikom Python tudi na 

Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, iz česar lahko sklepamo, da so 

to študentje, ki so se prepisali na Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Prav tako se 

jih je nekaj naučilo programski jezik Python preko e-gradiv, iz česar sklepamo, da se da 

naučiti programski jezik Python tudi preko e-gradiv, če so dobro pripravljena. 

Programska jezika ASP in Python se na Pedagoški fakulteti ne uči nobena vezava.  

Preko samega vprašanja smo se vprašali, ali se splača pisati knjige o programskih 

jezikih, kajti uporaba le-teh je zelo slaba. Prav tako smo mnenja, da bi se predavanja 

morala približati vajam, da bi bilo učenje programskega jezika bolj približano študentu, 

v smislu reševanja primerov in različnih problemov v katerih se lahko znajde vsak 

študent. 

 

Vprašanje 3: 

Anketirance smo povprašali o pomembnosti različnih načinov učenja programiranja. Za 

vsako trditev so se odločili med vrednostmi 1 (popolnoma se ne strinjam), 2 (se 

strinjam)do 5 (popolnoma se strinjam). Če je odgovor nad 3, smo to obravnavali kot »s 
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trditvijo se strinjam«. Statistika odgovorov za posamezne trditve je podana v 

nadaljevanju. 

 

3.1 Predavanja so pomemben način izvedbe učenja programiranja 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 3.1. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 1 0,9 

Se ne strinjam 7 6,3 

Vmes 35 31,5 

Se strinjam 46 41,4 

Popolnoma se strinjam 22 19,8 
Tabela 25: odgovor na trditev ali so predavanja pomemben način izvedbe programiranja 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,7 in standardni odklon znaša 0,9. 

 

Graf tabele se vidi na sliki 11. 

 
Slika 11: prikaz odgovorov na trditev predavanja so pomemben način izvedbe programiranja 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je največ anketirancev odgovorilo, da se strinjajo s 

pomembnostjo predavanj, kot načina izvedbe učenja programiranja (41,4%). 0,9% 
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anketirancev je odgovorilo, da se popolnoma ne strinjajo s pomembnostjo predavanj kot 

načinom izvedbe učenja programiranja. 

Sama predavanja se študentom zdijo pomemben način izvedbe za učenje programiranja. 

Tak odgovor smo pričakovali, saj je razumevanje bistveno boljše, če profesor razloži 

snov in jo tako približa študentom. Za predavanji so pa prav tako pomembne vaje, kjer 

se to na novo usvojeno znanje še bolje utrdi. Sama predavanja so tudi nam pomagala do 

boljšega razumevanja določenih programskih jezikov. Pri predavanjih je tekom ure 

velika interakcija s profesorjem, ki snov dodobra obrazloži. Kar nam na vajah ni jasno, 

lahko pri predavanjih ponovimo ali dodelamo. 

 

3.2 Vaje so pomemben način izvedbe učenja programiranja 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 3.2. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 0 0 

Se ne strinjam 0 0 

Vmes 1 0,9 

Se strinjam 20 18 

Popolnoma se strinjam 90 81,1 
Tabela 26: odgovori trditve vaje so pomemben način izvedbe učenja programiranja 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,8 in standardni odklon znaša 0,4. 

 

Graf tabele je razviden na sliki 12. 
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Slika 12: prikaz odgovorov na trditev vaje so pomemben način izvedbe učenja programiranja 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se je največ anketirancev, kar 81,1%,  popolnoma 

strinjalo, da so vaje pomemben način izvedbe učenja programiranja. Nihče ni odgovoril 

s popolnoma se ne strinjam in se ne strinjam. 

Pričakovali smo, da bodo študentom vaje še pomembnejše od predavanj, saj se na vajah 

dogaja dejansko programiranje, kjer lahko svoje znanje tudi pokažejo oziroma se na 

novo kaj naučijo. Jasno je, da se brez samega programiranja ne da usvojiti določenega 

programskega jezika. Pri vajah imajo študentje prav tako pomoč asistenta, ki jim lahko 

pomaga če sami ne odkrijejo napake pri svojem programu. Tak odgovor je bil 

pričakovan tudi zato, ker se pri vajah dela za računalnikom, kar se pri predavanjih ne. 

Zato menimo, da je bil pri predavanjih manjši odstotek pri zadnjem odgovoru, t.j. da se 

popolnoma strinjajo. Nekateri študentje ne rabijo predavanj, da bi se naučili 

programirati. Vedo pa, da brez vaj se znanja ne da usvojiti. Na vajah imajo študentje 

prav tako pomoč sovrstnikov, ki jim omogoča hitrejše usvajanje novega znanja. 

 

3.3 Samostojno učenje je pomemben način izvedbe učenja programiranja 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 3.3. 
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 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 0 0 

Se ne strinjam 0 0 

Vmes 10 9 

Se strinjam 24 21,6 

Popolnoma se strinjam 77 69,4 
Tabela 27: odgovori na trditev samostojno učenje je pomemben način izvedbe učenja programiranja 

Aritmetična sredina v tej tabeli je 4,6 in standardni odklon znaša 0,7. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 13. 

 
Slika 13: prikaz odgovorov na trditev samostojno učenje je pomemben način izvedbe učenja programiranja 

 

V tabeli je prikazano, da se je največ anketirancev, kar 69,4%, popolnoma strinjalo, da 

so vaje pomemben način izvedbe učenja programiranja. Nihče ni odgovoril s 

popolnoma se ne strinjam in se ne strinjam. 

Prav tako kot pri prejšnjem vprašanju smo tudi tu pričakovali, da se bodo študentje 

strinjali s pomembnostjo samostojnega učenja. Seveda je tu odstotek nekoliko nižji, saj 

smo predvidevali, da je več ljudi, ki rabijo pomoč pri učenju, kot tistih, ki se lahko 
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samostojno učijo. Za samo nadgradnjo znanja programskega jezika je samostojno delo 

zelo pomembno, saj se tako lahko študent sam v miru preveri, kako dobro obvlada 

določen programski jezik. Prav tako rabijo študentje mir pred drugimi, da lahko uredijo 

svoje misli in jih »zlijejo« na računalnik. Nekateri študentje so tudi taki, da s 

samostojnim delom lahko naredijo več kot če so v interakciji z drugimi študenti.  

 

3.4 Predavanje je pomembnejše od vaj 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 3.4. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 24 21,6 

Se ne strinjam 56 50,5 

Vmes 27 24,3 

Se strinjam 2 1,8 

Popolnoma se strinjam 2 1,8 
Tabela 28: odgovori na trditev predavanje je pomembnejše od vaj 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 2,1 in standardni odklon je0,8. 

 

Graf tabele je razviden na sliki 14. 

 
Slika 14: prikaz odgovorov na trditev predavanje je pomembnejše od vaj 
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Največ anketirancev je odgovorilo, kar lahko razberemo iz tabele, da se ne strinjajo, da 

so predavanja pomembnejša od vaj in to kar 50,5%. Najmanj jih je odgovorilo, da se 

popolnoma strinjajo (1,8%) in da se strinjajo (1,8%) s trditvijo. 

Kljub temu, da so študentje odgovorili, da so predavanja pomembna, se tokrat ne 

strinjajo s trditvijo, da so pomembnejša od vaj. Tak odziv je bil pričakovan, saj se na 

vajah dela za računalniki, kar pomeni da študentje na vajah programirajo. Seveda je tudi 

znano, da predavanja niso vedno v celoti obiskovana v nasprotju z vajami, ki so v večini 

100% obiskovana. Še vedno imamo tu mali odstotek ljudi, ki pa se strinja, da so 

predavanja pomembnejša od vaj. Predvidevamo, da so to tisti študentje, ki jim bolj leži 

teorija in skupinsko delo, kot sama praksa in po večini bolj individualno delo. 

 

3.5 Predavanje je pomembnejše od samostojnega učenja 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za trditev 3.5. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 22 19,8 

Se ne strinjam 40 36 

Vmes 29 26,1 

Se strinjam 16 14,4 

Popolnoma se strinjam 4 3,6 
Tabela 29: odgovori na trditev predavanje je pomembnejše od samostojnega učenja 

Aritmetična sredina te tabele je 2,5 in standardni odklon znaša 1,1. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 15. 
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Slika 15: prikaz odgovorov na trditev predavanje je pomembnejše od samostojnega učenja 

 

Iz tabele je razvidno, da je največ (36%) anketirancev odgovorilo, da se ne strinjajo s 

trditvijo predavanja so pomembnejša od samostojnega dela. Najmanj jih je odgovorilo, 

da se s trditvijo popolnoma strinjajo (3,6%).  

Pričakovali smo, da bodo študentje odgovorili, da se jim predavanja ne zdijo 

pomembnejša od samostojnega dela. To smo predvidevali predvsem zaradi tega, ker se 

s samostojnim delom posameznik največ nauči. Oziroma takrat pokaže samo svoje 

znanje, brez kakršne koli druge pomoči. Če pogledamo k prejšnji tabeli, opazimo da se s 

tekočo trditvijo strinja manj študentov kot s prejšnjo. To predvidevamo zato, ker naj bi 

bilo več študentov takih, da jim odgovarja pomoč asistenta in prav tako interakcija z 

drugimi študenti. Seveda so tu tudi tisti, ki jim samostojno delo bolj odgovarja, saj jim 

odgovarja mir pred drugimi. Nekaj je tudi takih študentov, ki se s trditvijo strinjajo, da 

so predavanja pomembnejša od samostojnega dela. Zopet menimo, da so to tisti 

študenti, ki se jim je lažje učiti ob pomoči drugih ljudi, kot so študentje in predavatelj.  
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3.6 Vaje so pomembnejše od predavanj 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za trditev 3.6. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 0 0 

Se ne strinjam 3 2,7 

Vmes 15 13,5 

Se strinjam 43 38,7 

Popolnoma se strinjam 50 45,1 
Tabela 30: odgovori na trditev vaje so pomembnejše od predavanj 

Aritmetična sredina v teh tabeli znaša 4,3 in standardni odklon znaša 0,8. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 16. 

 
Slika 16: prikaz odgovorov na trditev vaje so pomembnejše od predavanj 

 

Iz tabele je razvidno, da je največ anketirancev odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s 

tem, da so vaje pomembnejše od predavanj (45,1%). Najmanj jih je odgovorilo, da se s 

trditvijo popolnoma ne strinjajo (0%). 
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Glede na to, da so v predhodnem vprašanju študentje odgovorili, da se ne strinjajo s 

tem, da so predavanja pomembnejša od vaj, smo pričakovali odgovor, da se strinjajo s 

trditvijo vaje so pomembnejše od predavanj. Na vajah študentje utrdijo teorijo, ki so jo 

predhodno spoznali na predavanjih in se soočijo tudi s programiranjem za 

računalnikom. Pri vajah usvojijo praktično znanje, na predavanjih pa bolj teoretično. 

 

3.7 Vaje so pomembnejše od samostojnega učenja 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za trditev 3.7. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 1 0,9 

Se ne strinjam 26 23,4 

Vmes 40 36 

Se strinjam 32 28,8 

Popolnoma se strinjam 12 10,8 
Tabela 31: odgovori na trditev vaje so pomembnejše od samostojnega učenja 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,3 in standardni odklon je 0,97. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 17. 

 
Slika 17: prikaz odgovorov na trditev vaje so pomembnejše od samostojnega učenja 
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Iz tabele je razvidno, da je največ anketiranih odgovorilo z neodločeno (36%). Najmanj 

jih je odgovorilo, da se s trditvijo vaje so pomembnejše od samostojnega dela 

popolnoma ne strinjajo (0,9%). 

Študentom se zdijo vaje pomembne in prav tako se jim zdi pomembno samostojno delo, 

zato smo predvideli tak rezultat, saj se je težko odločiti katero je pomembnejše, glede na 

to, da je oboje več kot potrebno za usvojitev programskega jezika. Zelo veliko se jih 

tudi strinja, da so vaje pomembnejše od samostojnega dela. To menimo, da zato, ker je 

veliko anketiranih, ki jim je interakcija z drugimi študenti in asistentom zelo pomembna 

za samo usvajanje novega znanja oz. samo nadgradnje le-tega. Bilo pa je tudi nekaj 

anketirancev, ki se s trditvijo da so vaje pomembnejše od samostojnega dela, niso 

strinjali. Predvidevamo, da so to tisti študentje, ki se lažje učijo s samostojnim delom, ki 

za delo potrebujejo mir in ne pomoči drugih. 

 

3.8 Samostojno učenje je pomembnejše od predavanj 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 3.8. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 2 1,8 

Se ne strinjam 9 8,1 

Vmes 35 31,5 

Se strinjam 31 27,9 

Popolnoma se strinjam 34 30,6 
Tabela 32: odgovori na trditev samostojno učenje je pomembnejše od predavanj 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,7 in standardni odklon znaša 1,03. 

 

Graf tabele je razviden iz slike 18. 
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Slika 18: prikaz odgovorov na trditev samostojno učenje je pomembnejše od predavanj 

 

Tabela nam prikazuje, da  je bilo največ anketiranih neodločenih (vmes 31,5%) glede 

tega ali je samostojno učenje pomembnejše od predavanj. Najmanj jih je odgovorilo, da 

se popolnoma ne strinjajo s trditvijo samostojno učenje je pomembnejše od predavanj 

(1,8%). 

Sami odgovori so bili po pričakovanji, saj se več študentov strinja s trditvijo. Menimo, 

da je samostojno učenje zelo pomembno za usvajanje programskega jezika. Brez 

takšnega učenja se jezika ne moremo naučiti. Seveda je tudi res, da se je treba večino 

programskih jezikov naučiti preko samostojnega dela, saj se na predavanjih ne more v 

celoti obdelati vseh programskih jezikov do potankosti. Tako da je ključnega pomena 

samostojno učenje.  
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3.9 Samostojno učenje je pomembnejše od vaj 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 3.9. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 3 2,7 

Se ne strinjam 23 20,7 

Vmes 40 36 

Se strinjam 27 24,3 

Popolnoma se strinjam 18 16,2 
Tabela 33: odgovori na samostojno učenje je pomembnejše od vaj 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,3 in standardni odklon znaša1,06. 

 

Graf te tabele je prikazan na sliki 19. 

 
Slika 19: prikaz odgovorov na trditev samostojno učenje je pomembnejše od vaj 

 

Iz tabele je razvidno, da je največ anketirancev bilo zopet neodločenih (40%) med tem 

ali je samostojno učenje pomembnejše od vaj. Najmanj anketirancev je odgovorilo, da 

se popolnoma ne strinjajo, da je samostojno učenje pomembnejše od vaj (2,7%). 
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Glede na to, da so anketiranci podobno odgovorili tudi na trditev vaje so pomembnejše 

od samostojnega dela, lahko sklepamo da sta za študente pomembna oba načina učenja 

programiranja: tako samostojno učenje, kot tudi vaje. Torej lahko tudi sklepamo, da so 

študentje, ki jim odgovarja samostojno delo v podobnem razmerju, kot tisti, ki jim bolj 

odgovarja interakcija med drugimi ljudmi. 

 

3.10 Programiranja se ni možno naučiti brez dejanskega programiranja 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 3.10. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 2 1,8 

Se ne strinjam 3 2,7 

Vmes 6 5,4 

Se strinjam 19 17,1 

Popolnoma se strinjam 81 72,97 
Tabela 34: odgovori na trditev programiranja se ni možno naučiti brez dejanskega programiranja 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,6 in standardni odklon znaša0,9. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 20. 

 
Slika 20: prikaz odgovorov na trditev programiranja se ni možno naučiti brez dejanskega programiranja 
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Tabela nam prikazuje, da je največ anketiranih odgovorilo, da se s trditvijo, 

programiranja se ni možno naučiti brez dejanskega programiranja, popolnoma strinjajo 

(72,97%), 1,8% anketiranih pa je odgovorilo, da se ne strinjajo s trditvijo. 

Da se študentje strinjajo s trditvijo, da se programiranja ni možno naučiti brez 

dejanskega programiranja, smo pričakovali. Menimo, da je tak odgovor zato, ker se 

dejansko ni možno dobro naučiti programirati, ne da bi se posameznik usedel za 

računalnik in program spisal. Kajti tudi pisati se ne da učiti, ne da bi besede napisali na 

papir. Presenetilo nas je, da je bil vseeno majhen odstotek študentov, ki se s to trditvijo 

ne strinjajo. Morda lahko sklepamo, da se ti posamezniki lahko naučijo programirati 

preko predavanj, zapiskov ali katerih drugih gradiv ravno toliko, da jim minimalno uspe 

poznati programski jezik. Lahko so to tudi študentje, ki jim programiranje ni tako 

pomembno in se ga za silo naučijo, da naredijo predmet iz programiranja. 

 

Vprašanje 4: 

Anketirance smo povprašali o pomembnosti učenja programiranja preko različnih virov. 

Za vsako trditev so se odločili med vrednostmi 1 (popolnoma se ne strinjam), 2 (se 

strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Če je odgovor nad 3, smo to obravnavali kot »s 

trditvijo se strinjam«. Statistika odgovorov za posamezne trditve je podana v 

nadaljevanju. 

 

4.1 Pri učenju programiranja sem uporabljal(a) knjige iz tega področja 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 4.1. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 8 7,2 

Se ne strinjam 16 14,4 

Vmes 27 24,3 

Se strinjam 37 33,3 

Popolnoma se strinjam 23 20,7 
Tabela 35: odgovori na trditev pri učenju programiranja sem uporabljal(a) knjige iz tega področja 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,5 in standardni odklon znaša 1,2. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 21. 
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Slika 21: prikaz odgovorov na trditev pri učenju programiranja sem uporabljal(a) knjige iz tega področja 

 

Iz tabele je razvidno, da se največ anketiranih strinja s tem, da so se učili programiranja 

preko knjig (33,3%). Najmanj je tistih, ki se niso učili preko knjig. 

Večina anketiranih uporablja pri učenju programiranja knjige, kar je bilo pričakovano, 

saj je o programskih jezikih kot so Pascal, C, PHP veliko literature, ki je zelo priročna 

pri samem učenju in boljšem razumevanju programskih jezikov. Ker so anketirani 

odgovorili, da uporabljajo knjige za učenje, smo mnenja, da morda uporabljajo knjige 

za vaje, ker so v nekaterih že rešeni primeri, samega jezika pa se ne naučijo samo iz 

knjig. 
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4.2 Pri učenju programiranja sem uporabljal(a) e-gradiva iz spletne učilnice predmeta 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za trditev 4.2. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 4 3,6 

Se ne strinjam 9 8,1 

Vmes 18 16,2 

Se strinjam 35 31,5 

Popolnoma se strinjam 45 40,5 
Tabela 36: odgovori na trditev pri učenju programiranja sem uporabljal(a) e-gradiva iz spletne učilnice predmeta 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,97 in standardni odklon znaša 1,1. 

 

Graf tabele je razviden na sliki 22. 

 
Slika 22: prikaz odgovorov na trditev pri učenju programiranja sem uporabljal(a) e-gradiva iz spletne učilnice 

predmeta 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je največ študentov odgovorilo, da se popolnoma strinjajo 

z učenjem z uporabo e-gradiva iz spletne učilnice za učenje programiranja, kar (40,5%). 

Najmanj jih je odgovorilo, da se ne strinjajo z uporabo e-gradiv za učenje programiranja 

(3,6%). 
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Glede na to, da smo naredili e-gradivo za učenje programskega jezika Python, smo s 

takim odgovorom zelo zadovoljni, saj večina študentov za učenje programskih jezikov 

uporablja e-gradiva. Od tu lahko sklepamo, da je izdelava e-gradiv smotrna.  

 

4.3 Pri učenju programiranja sem uporabljal(a) e-gradiva drugod iz spleta 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za trditev 4.3. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 5 4,5 

Se ne strinjam 12 10,8 

Vmes 23 20,7 

Se strinjam 42 37,8 

Popolnoma se strinjam 29 26,1 
Tabela 37: odgovori na trditev pri učenju programiranja sem uporabljal(a) e-gradiva drugod iz spleta 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,7 in standardni odklon znaša 1,1. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 23. 

 
Slika 23: prikaz odgovorov na trditev pri učenju programiranja sem uporabljal(a) e-gradiva drugod iz spleta 
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Iz tabele je razvidno, da se največ anketiranih strinja z učenjem programiranja preko e-

gradiv drugod iz spleta, (37,8%). Najmanj jih je odgovorilo, da se ne strinjajo z uporabo 

e-gradiv za učenje programiranja (4,5%). 

Tudi tak odgovor je bil po naših pričakovanjih. Seveda študentje nekoliko manj 

uporabljajo e-gradiva iz spleta, kajti na spletni učilnici je vseeno pripravljeno prav za 

tiste programske jezike, ki jih obravnavajo na predavanjih in vajah. 

 

4.4 E-gradiv za učenje programiranja je na spletu dovolj 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 4.4. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 4 3,6 

Se ne strinjam 18 16,2 

Vmes 44 39,6 

Se strinjam 25 22,5 

Popolnoma se strinjam 20 18,02 
Tabela 38: odgovori na trditev e-gradiv za učenje programiranja je na spletu dovolj 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,4 in standardni odklon znaša1,1. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 24. 



E-gradivo za učenje programskega jezika Python Mojca Strnad  

59 
 

 
Slika 24: prikaz odgovorov na trditev e-gradiv za učenje programiranja je na spletu dovolj 

 

Tabela nam prikaže, da je bilo največ anketiranih neodločenih, ali je e-gradiv za učenje 

programiranja dovolj na spletu (39,6%). Najmanj jih je odgovorilo, da se s trditvijo 

popolnoma ne strinjajo (3,6%). 

Glede na rezultate, lahko rečemo, da so nova e-gradiva še vedno dobrodošla, saj so 

študentje z mnenji nekje vmes, med tem da jih je dovolj, oziroma, da gradiv ni dovolj na 

spletu. Ker didaktičnih e-gradiv anketirani še ne uporabljajo intenzivno, smo mnenja, da 

je »prostor odprt« za naše e-gradivo.  

 

4.5 E-gradiva za učenje programiranja na spletu so dovolj dostopna 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 4.5. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 2 1,8 

Se ne strinjam 15 13,5 

Vmes 48 43,2 

Se strinjam 25 22,5 

Popolnoma se strinjam 21 18,9 
Tabela 39: odgovori na trditev e-gradiva za učenje programiranja na spletu so dovolj dostopna 
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Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,4 in standardni odklon znaša 1,01. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 25. 

 
Slika 25: prikaz odgovorov na trditev e-gradiva za učenje programiranja na spletu so dovolj dostopna 

 

Iz te tabele je razvidno, da so bili anketirani neodločeni, ali so e-gradiva za učenje 

programiranja na spletu dovolj dostopna (43,2%). Najmanj jih je odgovorilo, da se s 

trditvijo popolnoma ne strinjajo (1,8%). 

Glede na to, da je največ študentov odgovorilo, da ne vedo ali so gradiva na spletu 

dovolj dostopna, lahko sklepamo, da mogoče ne uporabljajo toliko gradiv preko spleta 

ali jih mogoče samo preko virtualne učilnice. Še vedno je dovolj študentov, ki so 

mnenja, da so e-gradiva na spletu dovolj dostopna, kar pomeni, da se le-ti študentje tudi 

učijo preko e-gradiv. Zopet lahko povežemo z našo temo, da so didaktična e-gradiva 

uporabna in dobrodošla za učenje programskih jezikov. Veliko anketiranih uporablja e-

gradiva preko virtualne učilnice in manj jih išče drugod po spletu, zato smo mnenja, da 

bi se statistika mogoče popravila v pozitivnem smislu če bi vprašanji združili. 
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4.6 Pri učenju programiranja sem uporabljala(a) pomoč kolegov 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 4.6. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 3 2,7 

Se ne strinjam 5 4,5 

Vmes 17 15,3 

Se strinjam 47 42,3 

Popolnoma se strinjam 39 35,1 
Tabela 40: odgovori na trditev pri učenju programiranja sem uporabljala(a) pomoč kolegov 

Aritmetična sredina v tabeli je 4,03 in standardni odklon je 0,97. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 26. 

 
Slika 26: prikaz odgovorov na trditev Pri učenju programiranja sem uporabljala(a) pomoč kolegov 

 

Tabela prikazuje, da je največ anketiranih odgovorilo, da se strinjajo da pri učenju 

programiranja uporabljajo pomoč kolegov (42,3%). Le 2,7% anketiranih je odgovorilo, 

da se z izjavo popolnoma ne strinjajo.  
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Odgovor je bil po pričakovanjih, saj večini študentov odgovarja pomoč sovrstnikov. 

Tako se lahko več naučijo in lažje usvojijo novo znanje. Še vedno je tu nek odstotek 

študentov, ki jim bolj odgovarja samostojno učenje. Menimo, da takšni študentje za 

učenje potrebujejo mir pred drugimi. 

 

 4.7 Pri učenju programiranja sem uporabljal(a) rešene primere kolegov 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 4.7. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 11 9,9 

Se ne strinjam 17 15,3 

Vmes 16 14,4 

Se strinjam 41 36,9 

Popolnoma se strinjam 26 23,4 
Tabela 41: odgovori na trditev pri učenju programiranja sem uporabljal(a) rešene primere kolegov 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,5 in standardni odklon znaša 1,3. 

 

Graf tabele je razviden iz slike 27. 

 
Slika 27: prikaz odgovorov na trditev pri učenju programiranja sem uporabljal(a) rešene primere kolegov 
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Iz tabele lahko razberemo, da se je največ anketiranih strinjalo, da pri učenju 

programiranja uporabljajo rešene primere kolegov (36,9%) in najmanj je bilo tistih, ki 

se popolnoma ne strinjajo z izjavo (9,9%). 

Samo učenje programiranja je veliko lažje, če imaš že rešene primere. V tem primeru 

vidiš idejo, ki reši problem, lahko je podobna tvoji ali povsem drugačna. V vsakem 

primeru ti pomaga priti do rešitve. Zato smo mnenja, da so že rešeni primeri nalog zelo 

pomembni za učenje programiranja. Seveda se moramo tudi zavedati, da take zadeve 

lahko vodijo do plagiatorstva. Eksplicitno se s tem nismo ukvarjali. Potrebno je biti 

previden, da ne pride do plagiatorstva. Več o tem piše v diplomskem delu Srake [10]. 

 

4.8 Programiranja se je možno naučiti iz dobro pripravljenih e-gradiv, brez prisotnosti 

učitelja 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za trditev 4.8. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 7 6,3 

Se ne strinjam 25 22,5 

Vmes 33 29,7 

Se strinjam 26 23,4 

Popolnoma se strinjam 20 18,02 
Tabela 42: odgovori na trditev programiranja se je možno naučiti iz dobro pripravljenih e-gradiv, brez prisotnosti 

učitelja 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,2 in standardni odklon znaša 1,2. 

 

Graf tabele je razviden iz slike 28. 
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Slika 28: prikaz odgovorov na trditev programiranja se je možno naučiti iz dobro pripravljenih e-gradiv, brez 

prisotnosti učitelja 

 

Iz tabele je razvidno, da je največ tistih študentov, ki so neodločeni ali se je možno 

naučiti programiranja iz dobro pripravljenih e-gradiv, brez prisotnosti učitelja (29,7%). 

Najmanj je tistih, ki se s trditvijo popolnoma ne strinjajo (6,3%). 

Po tem vprašanju smo mnenja, da se študentje lahko naučijo programiranja z dobro 

pripravljenim e-gradivom, saj je večina mnenja, da je to dovolj za učenje programskega 

jezika. Vsaj v primeru, ko je e-gradivo dobro zasnovano. Mnenja smo, ker anketirani 

niso odločeni, da je mogoče zato, ker dobrega e-gradiva še niso dobili. 

 

Vprašanje 5: 

Anketirance smo povprašali o pomembnosti primerov za učenje programskega jezika. 

Za vsako trditev so se odločili med vrednostmi 1 (popolnoma se ne strinjam), 2 (se ne 

strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Če je odgovor nad 3, smo to obravnavali kot »s 

trditvijo se strinjam«. Statistika odgovorov za posamezne trditve je podana v 

nadaljevanju. 
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5.1 Programiranja sem se naučil(a) predvsem zaradi primerov 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 5.1. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 1 0,9 

Se ne strinjam 7 6,3 

Vmes 22 19,8 

Se strinjam 47 42,3 

Popolnoma se strinjam 34 30,6 
Tabela 43: odgovori na trditev programiranja sem se naučil(a) predvsem zaradi primerov 

Aritmetična sredina v tej tabeli je 3,95 in standardni odklon je 0,92. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 29. 

 
Slika 29: prikaz odgovorov na trditev programiranja sem se naučil(a) predvsem zaradi primerov 

 

Največ študentov je odgovorilo, kar je razvidno v tabeli, da se strinjajo s tem, da so se 

programiranja naučili predvsem zaradi primerov (42,3%). Najmanj jih je odgovorilo, da 

se s trditvijo popolnoma ne strinjajo (0,9%). 
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Iz odgovorov na to vprašanje sklepamo, da so študentom pri učenju zelo pomembni 

primeri. Preko le-teh lažje usvojijo nov programski jezik in tudi posebnosti določenega 

programskega jezika. Prav tako smo mnenja, če se študentu pri učenju zatakne, bo lažje 

prišel do rešitve, če bo podoben primer nekje rešen. Odgovori nakazujejo na to, da mora 

biti didaktično e-gradivo sestavljeno s primeri. 

 

5.2 Pri učenju programiranja so pomembni delujoči že napisani primeri 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 5.2. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 1 0,9 

Se ne strinjam 5 4,5 

Vmes 21 18,9 

Se strinjam 57 51,4 

Popolnoma se strinjam 27 24,3 
Tabela 44: odgovori na trditev pri učenju programiranja so pomembni delujoči že napisani primeri 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 3,9 in standardni odklon znaša 0,8. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 30. 

 
Slika 30: prikaz odgovorov na trditev pri učenju programiranja so pomembni delujoči že napisani primeri 
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V tabeli je prikazano, da je največ anketirancev odgovorilo, da se strinjajo, da so pri 

učenju programiranja pomembni delujoči že napisani primeri (51,4%). Najmanj jih je 

odgovorilo, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo (0,9%). 

Če študentje naletijo na problem pri reševanju naloge, so bistvenega pomena že rešeni 

primeri, saj jim le-ti lahko pomagajo dokončati nalogo. Z že rešenim primerom si 

študentje lahko pomagajo pri sami ideji, kako izpeljati nalogo ali mogoče samo da sami 

dobijo zamisel za rešitev problema. Prav zaradi teh razlogov smo mnenja, da so 

študentje v veliki večini odgovorili, da so jim že delujoči napisani primeri v pomoč pri 

učenju programiranja. 

 

5.3 Pri učenju programiranja so pomembni primeri, ki jih rešimo skupaj 

Spodnja tabela prikazuje odgovore za trditev 5.3. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 0 0 

Se ne strinjam 4 3,6 

Vmes 23 20,7 

Se strinjam 52 46,9 

Popolnoma se strinjam 32 28,8 
Tabela 45: odgovori na trditev pri učenju programiranja so pomembni primeri, ki jih rešimo skupaj 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,01 in standardni odklon znaša 0,8. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 31. 
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Slika 31: prikaz odgovorov na trditev pri učenju programiranja so pomembni primeri, ki jih rešimo skupaj 

 

Tabela prikazuje, da je največ anketiranih (46,9%) odgovorilo, da se strinjajo s 

pomembnostjo primerov, ki jih pri učenju programiranja rešimo skupaj. Nihče se s 

trditvijo popolnoma ne strinja. 

Odgovor na vprašanje je tak, kot smo ga pričakovali. Saj so primeri, ki jih rešimo 

skupaj na vajah ali predavanjih ključnega pomena, kajti profesor in asistent vesta, kateri 

primeri so pomembni za nadgradnjo že obstoječega znanja. Iz primerov, ki jih rešimo 

skupaj, se študentje veliko naučijo, saj za vsako nalogo, ki je podana, lahko slišijo več 

idej za rešitev. O vsaki ideji se pogovorimo. Tako lahko vidiš, da se lahko vsako nalogo 

reši na več različnih načinov. 
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5.4 Pri učenju programiranja so pomembni primeri, ki jih rešim individualno 

Tabela spodaj prikazuje odgovore za trditev 5.4. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 0 0 

Se ne strinjam 1 0,9 

Vmes 9 8,1 

Se strinjam 45 40,5 

Popolnoma se strinjam 56 50,5 
Tabela 46: odgovori na trditev pri učenju programiranja so pomembni primeri, ki jih rešim individualno 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,4 in standardni odklon znaša 0,7. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 32. 

 
Slika 32: prikaz odgovorov na trditev pri učenju programiranja so pomembni primeri, ki jih rešim individualno 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se največ (50,5%) anketirancev popolnoma strinja s 

trditvijo, da so pri učenju programiranja pomembni primeri, ki jih rešimo individualno. 

Nihče ni odgovoril, da se s to trditvijo popolnoma ne strinja. 
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Več kot polovica študentov je odgovorila, da so primeri, ki jih rešimo individualno zelo 

pomembni za učenje programiranja. Odgovor je bil po pričakovanjih. Menimo, da brez 

individualnega dela se posameznik ne more naučiti programiranja. Seveda so ti pri 

učenju primeri v pomoč, ampak prav tako je pomembno delo posameznika. Z 

individualnim delom študent preveri koliko zna in če lahko sam pride do rešitve nekega 

problema.  

 

5.5 Primerov nikoli ni preveč 

Naslednja tabela prikazuje odgovore za trditev 5.5. 

 Število Procenti % 

Popolnoma se ne strinjam 1 0,9 

Se ne strinjam 2 1,8 

Vmes 5 4,5 

Se strinjam 26 23,4 

Popolnoma se strinjam 77 69,4 
Tabela 47: odgovori na trditev primerov nikoli ni preveč 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 4,6 in standardni odklon znaša 0,7. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 33. 



E-gradivo za učenje programskega jezika Python Mojca Strnad  

71 
 

 
Slika 33: prikaz odgovorov na trditev primerov nikoli ni preveč 

V tabeli je prikazano, da je največ anketirancev odgovorilo, da se popolnoma strinjajo, 

da primerov nikoli ni preveč (69,4%). Najmanj jih je odgovorilo, da se popolnoma ne 

strinjajo s trditvijo (0,9%). 

Odgovori so bili po pričakovanjih, saj so za učenje programiranja primeri zelo 

pomembni. Zato smo tudi naredili dve vrsti e-gradiva: v enem e-gradivu z več primeri 

in v drugem e-gradivu z manj primeri, da bi ugotovili ali število primerov res vpliva na 

učenje novega programskega jezika. 

 

Vprašanje 6: 

Anketirance smo povprašali o samostojnem učenju. Za vsako trditev so se odločili med 

vrednostmi 1 (odlično), 2 (zelo dobro) do 5 (zelo slabo) in 6 (ne vem). Če je odgovor 

nad 3, smo to obravnavali kot »se znajo učiti samostojno«. Statistika odgovorov je 

podana v nadaljevanju. 
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Spodnja tabela prikazuje odgovore za zmožnost samostojnega učenja anketiranih. 

 Število Procenti % 

Odlično 22 19,8 

Zelo dobro 40 36 

Dobro 38 34,2 

Slabo 9 8,1 

Zelo slabo 1 0,9 

Ne vem 1 0,9 
Tabela 48: zmožnost samostojnega učenja 

Aritmetična sredina v tej tabeli znaša 2,4 in standardni odklon znaša 0,98. 

 

Graf tabele je prikazan na sliki 34. 

 
Slika 34: prikaz zmožnosti samostojnega učenja 

 

Tabela nam prikazuje, da je največ anketirancev odgovorilo, da jim gre samostojno 

učenje zelo dobro (36%) in najmanj anketiranih je odgovorilo, da jim gre samostojno 

učenje zelo slabo (0,9%) in da ne vedo (0,9%). 

Za samo učenje programiranja smo mnenja, da je zelo dobro, če se lahko študentje učijo 

samostojno. Kajti le-tako se lahko učijo preko e-gradiv. Preko odgovorov lahko 

sklepamo, da gre anketiranim samostojno učenje kar dobro, saj jih je večina odgovorila 
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z odlično, zelo dobro in dobro. Iz tega vprašanja lahko sklepamo, da nakazuje na 

primernost e-gradiv za učenje programiranja. 

 

Vprašanje 7. 

Sledijo tri splošna vprašanja o vas. Iz spodnjega seznama (tabela 49) so anketirani 

izbrali svoj študijski program. 

 

MATEMATIKA IN FIZIKA (star program) 5 

MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO (star program) 53 

MATEMATIKA IN TEHNIKA (star program) 6 

MATEMATIKA-RAČUNALNIŠTVO (nov program) 35 

MATEMATIKA-TEHNIKA (nov program) 0 

RAČUNALNIŠTVO-TEHNIKA (nov program) 3 

FIZIKA IN TEHNIKA (star program) 1 

FIZIKA-MATEMATIKA (nov program) 0 

FIZIKA-RAČUNALNIŠTVO (nov program) 0 

FIZIKA-TEHNIKA (nov program) 0 

GOSPODINJSTVO-TEHNIKA (nov program) 2 

12 drugo 6 
Tabela 49: izbor študijskega programa 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je anketo reševalo 79,28% anketirancev, ki so vezave 

matematika in računalništvo. Nihče ni odgovarjal na anketo iz vezave fizika-tehnika 

(nov program), fizika-računalništvo (nov program), fizika-matematika (nov program) in 

matematika-tehnika (nov program). 

Bilo je po pričakovanjih, da bo največ anketirancev vezave matematika in 

računalništvo. 
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Vprašanje 8: 

Anketirane smo povprašali o letniku oziroma statusu študija.  

 

1 21 

Ponavljam 1 0 

Pavziram med 1 in 2 1 

Ponavljam 2 18 

2 0 

Pavziram med 2 in 3 6 

3 18 

Ponavljam 3 0 

Pavziram med 3 in 4 0 

4 9 

Ponavljam 4 1 

Absolventski staž 19 

Končan študij 18 
Tabela 50: izbor letnika oziroma status študija 

 

Tabela nam prikaže, da največ anketirancev obiskuje prvi letnik (18,92%), tesno za 

prvimi letniki so anketiranci absolventskega staža (17,12%), ponavljavci drugega 

letnika (16,22%), tretji letnik (16,22%) in tisti, ki so študij že končali (16,22%).  

Upali smo, da bomo dobili iz vsakega letnika nekaj študentov, ki bodo odgovarjali na 

anketo, vendar se naša pričakovanja niso uresničila. 

 

Vprašanje 9. 

Anketirane smo povprašali o spolu. 

 

Ženski 73 

Moški 35 

Ne želim povedati 3 
Tabela 51: izbor spola anketiranih 

 

V tabeli je prikazano, da je največ anketiranih bilo ženskega spola in najmanj je bilo 

tistih, ki niso želeli povedati. 
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Tak rezultat smo pričakovali, saj obiskuje Pedagoško fakulteto, smer matematika in 

računalništvo več študentk. 

 

3.3 DIDAKTIČNO GRADIVO 
 

Didaktično e-gradivo smo pripravili za študente računalništva na Pedagoški fakulteti. E-

gradivo je zasnovano za učenje osnov programskega jezika Python. 

 

Na sliki 35 je razvidno, kako zgleda začetna stran didaktičnega e-gradiva. 

 
Slika 35: naslovna stran didaktičnega e-gradiva 

 

Samo e-gradivo je razdeljeno na 15 poglavij. Do posameznega poglavja se dostopa 

preko klika na naslov določene teme, kar prikazuje slika 36. 
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Slika 36: dostopanje do posameznega poglavja v e-gradivu 

 

3.3.1. OPIS GRADIVA 

 

Samo gradivo je nastajalo dlje časa, kot smo predvidevali. Najprej smo zasnovali 

osnutek v Wordu in kasneje spremenili v e-gradivo. Barva ozadja je bila skrbno izbrana, 

zelena, na  kateri se oči spočijejo. Barve so nežne in nevpadljive. Teme so ločene po 

poglavjih, tako da imajo učeči možnost preskočiti kako temo, ki jo že znajo oziroma ne 

rabijo usvojiti. E-gradivo je narejeno za tiste, ki so se s samim programiranjem že 

soočili. Prav tako smo se odločili, da so primeri podani kot slike, da se primera ne da 

kopirati. S tem smo želeli, da študentje sami pišejo programe. Gradivo smo večkrat 

popravljali, saj smo sproti ugotavljali kaj nam manjka in tako dodelali pomanjkljivosti. 

 

Prvih sedem tem je namenjeno spoznavanju samega programskega jezika Python. Prvo 

poglavje, ki se ga v gradivu predela, je prevajanje programskih jezikov. Naslednje 

poglavje je nameščanje delovnega okolja, brez katerega študentje ne bodo mogli 

spoznati lastnosti programskega jezika Python. Kasneje se spoznamo še z računalom, 

komentarji, zgradbo programa, spremenljivkami ter javljanjem sintaktičnih napak. 

 

Nato se razvrstijo poglavja, pri katerih se preverja do takrat usvojeno znanje preko 

nalog, katerim so priložene tudi rešitve, da se študentje lahko preverijo.  
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Začnemo s Podatkovnimi tipi. Le-ti se delijo na tri podpoglavja. Ta so: številčni 

podatkovni tipi, nizi in seznami. Nadaljujemo s poglavjem Osnovni operatorji. Prav 

tako se to poglavje razdeli na naslednja podpoglavja: aritmetični operatorji, primerjalni 

operatorji, prireditveni operatorji in logični operatorji. Ko zaključimo s tem poglavjem, 

se prestavimo na temo Pogojni stavek, ki se prav tako deli na podpoglavja. Le-ta so 

stavek if, stavek if-else in stavek if-elif-else. Za pogojnim stavkom je naslednje poglavje 

Zanke, ki se delijo na zanko while, zanko for in stavka break ter continue. Ko se 

seznanimo s pogojnim stavkom in zankami, lahko nadaljujemo z naslednjim poglavjem, 

ki se imenuje Funkcije. Pri funkcijah imamo prav tako več podpoglavij in le-ta se 

glasijo: definicija in klic funkcije, funkcije, ki vračajo vrednost in funkcije standardnega 

vhoda in izhoda. Nato sledi poglavje Rekurzija. Za rekurzijami se seznanimo s 

poglavjem Datoteka, ki se deli na podpoglavja odpiranje datotek, načini odpiranja 

datotek, zapiranje datotek, pisanje tekstovnih datotek in branje iz tekstovnih datotek. 

Tako smo prišli do zadnjega poglavja v e-gradivu, ki se imenuje Moduli. 

 

3.3.2. TESTNA UPORABA GRADIVA 

 

Pripravili smo dve različni didaktični e-gradivi za učenje programskega jezika Python. 

Gradivi se razlikujeta po številu primerov uporabe jezika. Snov v obeh gradivih je 

identično prikazana in razložena. Vendar pa eno gradivo vsebuje pri določenih temah 

več primerov, kot drugo gradivo. Dve gradivi sta bili sestavljeni za eksperimentalno in 

kontrolno skupino, ki sta reševali identični test po zaključku predelave gradiva. 

Zanimalo nas je, če se pri učenju programskega jezika preko e-gradiva pozna razlika v 

številu podanih primerov uporabe jezika. 

 

K sodelovanju k eksperimentu smo povabili tiste študente, ki še ne poznajo 

programskega jezika Python oziroma tiste, ki so zanj že slišali vendar ga ne poznajo. 

Preko predhodne ankete se je izkazalo, da je največ takih študentov, ki ne poznajo 

programskega jezika Python že končalo študij, so absolventi ali obiskujejo četrti letnik. 

K so delovanju smo povabili 16 študentov. Zaradi samega časa izvajanja se je na 

povabilo odzvalo 14 študentov, saj se je eksperiment odvijal po končanem poletnem 

izpitnem obdobju. Vsi so bili povabljeni k sodelovanju preko elektronske pošte, kjer so 

bili obveščeni, da imajo štirinajst dni časa za proučitev e-gradiva. Po sedmih dneh smo 
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ponovno razposlali obvestila, da imajo samo še en teden pred preverjanjem znanja. Prav 

tako smo razposlali obvestilo en dan pred preverjanjem znanja, da bi se študentje lahko 

v miru pripravili na reševanje preverjanja znanja. Časa za reševanje so imeli 

predvidoma en dan. Testni skupini sta bili razdeljeni glede na spol. Vendar, ker se niso 

vsi odzvali na povabilo je bila prva skupina z e-gradivom, ki je vsebovalo več primerov, 

sestavljena iz dveh moških kandidatov in petimi kandidatkami. Drugo skupino, z e-

gradivom, ki je vsebovalo več primerom, so sestavljali štirje kandidati in tri kandidatke. 

 

3.4 TESTIRANJE PO UPORABI GRADIVA IN 

ANKETA GRADIVA 
 

Inštrument testiranja sta bila dve didaktični e-gradivi, ki sta se razlikovali po primerih. 

Eno je vsebovalo več primerov in drugo manj. Sodelujočim pri testiranju uporabe 

gradiva smo poslali po elektronski pošti povezavo do njihovega gradiva in koliko časa 

imajo da pregledajo gradivo. Zatem je sledilo testiranje in anketa, ki sta bili opravljeni 

ob istem času. 

3.4.1. TESTIRANJE 

 

Preverjanje znanja je bilo sestavljeno glede na poglavja. Znanje se je preverjalo pri 

podatkovnih tipih, pogojnem stavku, zankah, funkcijah, datotekah in modulih. Pri 

vsakem poglavju so bile tri naloge, ki se delijo na lažjo, srednje težko in težjo nalogo. 

Posameznik je lahko izbral katero koli nalogo in jo rešil. Prav tako so lahko rešili vse 

naloge. Naloge so bile zastavljene tako, da bi lahko ugotovili, katerih nalog so se lotili 

posamezni kandidati ter če jim je pri reševanju nalog pomagalo e-gradivo. Zanimalo nas 

je, če so se tisti kandidati, ki so imeli e-gradivo z več primeri, odločali za težje naloge. 

 

Ker je bil največji poudarek na primerih, nas je zanimalo ali so študentom primeri kaj 

pomagali pri učenju osnov programskega jezika Python in če so jih imeli dovolj. Prav 

tako nas je zanimalo, za katere tipe nalog se bodo odločali študenti, kajti na razpolago 

so imeli pri preverjanju znanja, lahke, srednje in težke tipe nalog. Seveda naj je 

zanimalo tudi, ali so pri reševali naloge samostojno po predelavi gradiva ali so si z 

gradivom med reševanjem pomagali. 
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Izkazalo se je, da so tisti študenti, ki so dobili gradivo z manj primeri, odločali 

predvsem za lahke naloge in srednje. Nekdo izmed reševalcev nalog iz te skupine je 

rešil vse naloge. V večini so odgovarjali, da si z e-gradivom med reševanjem nalog niso 

pomagali ali da so si malo pomagali, torej je bilo delo v večini samostojno. Študentje so 

oddajali delujoče programe, zato smo tudi mnenja, da v tej skupini ni bilo toliko nalog 

rešenih, ki so težjega tipa.  

 

Študentje, ki so imeli gradivo z več primeri, so reševali po večini naloge srednjega tipa 

in težjega tipa, seveda so se lotevali tudi lažjih nalog. Prav tako so tu odgovorili, da med 

reševanjem nalog niso uporabljali oziroma so zelo malo uporabljali e-gradivo. 

Opazili smo tudi, da so bile vse naloge, ki so jih sodelujoči pri testiranju rešili, rešene 

pravilno oziroma z delujočimi programi. 

 

3.4.2. ANKETA 

 

Po končanem testu so anketirani reševali še krajšo anketo, ki je bila sestavljena iz štirih 

vprašanj. 

Zanimalo nas je ali so jim koristili primeri pri učenju programskega jezika Python. 

Študentje so odgovarjali pritrdilno. Mnenja so, da bi se brez primerov počasneje naučili 

programskega jezika. Pravijo, da so jim zelo pomagali pri hitrejši usvojitvi novega 

programskega jezika. Nekateri študentje so mnenja, da gradivu manjkajo video vodiči. 

 

Zanimalo nas je, v kakšni meri so jim primeri pomagali. Študentje so povedali, da so 

preko primerov spoznali novo sintakso enega programskega jezika in se tako z le-tem 

hitreje seznanili. Menijo, da so jim primeri pomagali pri razumevanju teoretičnega dela, 

saj so jim primeri pokazali, kako program zgleda v praksi. Prav tako so poudarili, da je 

pomembna preprostost primerov in le-ta jim je tudi pomagala pri učenju. Nekateri 

pravijo, da je dovolj en primer, kajti kot programerji se lahko znajdejo sami. 

 

Študente smo v naslednjem vprašanju povprašali, ali je bilo primerov preveč, premalo. 

Tu so bila mnenja že mešana, kar smo tudi pričakovali glede na to, do so študentje 

dobili različna gradiva. Polovica študentov je odgovorila, da je bilo primerov ravno 

prav, kajti pri programiranju moraš vaditi in to so bili tisti študentje, ki so imeli gradivo 
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z več primeri. Druga polovica, ki je imela gradivo z manj primeri, je bila mnenja, da 

primerov ni nikoli dovolj, vendar, da jih je bilo za začetek dovolj. Glede na to, da smo 

želeli izvedeti ali je za učenje primerno več ali manj primerov, lahko sklepamo, da 

študentom za učenje ni nikoli preveč primerov. Menimo, da je torej didaktično e-

gradivo boljše in bolj učinkovito če vsebuje čim več praktičnih primerov. 

 

Zanimalo nas je tudi, kaj si mislijo študentje o programskem jeziku Python, kot o 

učnem programskem jeziku in če je primeren za poučevanje programiranja. Študentje so 

v večini odgovarjali, da jim je programski jezik Python všeč zaradi svoje preprostosti in 

preglednosti. So mnenja da je primeren za učenje programiranja, kot prvi programski 

jezik. Pravijo, da je primeren za srednje šole, kot tudi za osnovno šolo, če bi se ukvarjali 

samo z osnovami. Prav tako je študentom všeč, da jezik ni občutljiv na napake, da ni 

potrebno določati tipa spremenljivk ter da je javljanje sintaktičnih napak zelo pregledno 

in dobro opisano. Nekateri so mnenja, da je programski jezik Python v primerjavi s 

Pascalom modernejši in bolj enostaven, tako da dijaki lahko lažje usvojijo algoritmično 

logiko, vendar pa ne navadi dijakov na natančnost in bolj striktno sintakso, ki je pri 

nekaterih programskih jezikih potrebna. 

 

Še zadnje vprašanje, ki smo ga postavili študentom je bilo, kaj bi dodali, odvzeli, 

spremenili v zvezi z gradivom. Po večini so študentje odgovorili, da je bilo gradivo lepo 

in pregledno pripravljeno, zato ne bi ničesar odvzeli. Nekateri so mnenja, da bi še 

kakšen primer dodali. Pripomnili so tudi, da bi bilo bolje, če bi bil razdeljen na več 

podpoglavij, kajti tako bi hitreje lahko dostopali do določenih tem, ki bi jih v tistem 

trenutku potrebovali.  
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4. ZAKLJUČEK 
 

Naredili smo raziskavo, ker nas je zanimalo subjektivno mnenje študentov o poznavanju 

različnih programskih jezikov. Zanimalo nas je tudi kako so se teh programskih jezikov 

naučili. Prav tako nas je zanimalo, kaj je bil vir pri učenju različnih programskih jezikov 

ter vpliv primerov na učenje samega programiranja. 

 

Pripravili smo dve didaktični e-gradivi za učenje osnov programskega jezika Python. Ti 

e-gradivi se razlikujeta v številu primerov uporabe jezika, s čimer smo želeli ugotoviti, 

ali na učenje programskega jezika Python vpliva število primerov. 

 

Ugotovili smo, da je za naše didaktično e-gradivo še »dovolj prostora«, saj so bili 

anketirani mnenja, da dobro pripravljenih e-gradiv ni dovolj na spletu. Prav tako smo 

ugotovili, da se programski jezik lahko naučijo preko dobro pripravljenega e-gradiva. 

Seveda mora to gradivo vsebovati čim več primerov, po mnenju sodelujočih v 

testiranju. Ugotovili smo, da število primerov vpliva na učenje programskega jezika. 

Študentje, ki so dobili e-gradivo z več primeri, so povečini na testiranju reševali težje 

naloge ali pa so rešili kar vse tri tipe nalog. Pokazalo se je tudi, da so si ti študentje med 

reševanjem nalog manj pomagali z gradivom ali nič. Nasprotno so si študentje z e-

gradivom, ki je vsebovalo manj primerov, med reševanjem nalog pogosteje pomagali z 

e-gradivom. 

 

Preko ankete smo spoznali, da študentje Pedagoške fakultete po večini poznajo tiste 

programske jezike, ki se jih naučijo tekom študija. Prav tako smo spoznali, da so se 

programskih jezikov naučili preko vaj, predavanj in tudi preko e-gradiv iz česar 

sklepamo, da je izdelava dobro pripravljenih didaktičnih e-gradiv še vedno smiselna, saj 

omogoča samostojno učenje določenega programskega jezika. 

 

Preko diplomskega dela, smo prišli do zaključka, da se na Pedagoški fakulteti Univerze 

v Ljubljani,  študijske smeri matematika in računalništvo, premalo ukvarjajo s 

programskim jezikom Python, oziroma se ga med študijem ne obravnava. Mnenja smo, 

da glede na to, da so študentje potencialni učitelji in da je na maturi programski jezik 

Python, bi bilo smiselno uvesti spremembo učnih načrtov in s tem vključiti v študijski 
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program učenje programskega jezika Python. Ker se ga ne obravnava po študijskem 

programu, se ga morajo študentje učiti samostojno z uporabo didaktičnih e-gradiv, torej 

je smiselna izdelava e-gradiv za lažje in hitrejše učenje programskih jezikov. 
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Priloga A:Anketni vprašalnik pred raziskavo 
 

Pozdravljeni!	  

	  

Sem Mojca Strnad, absolventka Pedagoške Fakultete smer matematika in 

računalništvo v Ljubljani. V sklopu diplomske naloge izvajam tudi tole anketo. 

Prosim Vas, da mi pomagate in si vzamete nekaj časa za priložena vprašanja, saj 

mi s tem pomembno pomagate pri pisanju diplomske naloge. Anketa je anonimna! 

 

1. Katere od naštetih programskih jezikov poznate in kako dobro jih obvladate? Z 
oceno od 1 (ne poznam), 2 (slišal, vendar ne poznam) do 10 (odlično obvladam) 
ocenite naslednje programske jezike:  
Pascal, C, C++, C#, Java, Basic, JavaScript, PHP, ASP, Python 
 

2. Kako ste se naučili jezikov iz prejšnjega vprašanja? Kaj je bil vaš primarni vir 
oziroma način izvedbe (za vsak jezik lahko izberete le en odgovor)? 
predavanje, vaje, knjige, e-gradiva, skupinsko učenje, drugo 
 

3. Za spodaj podane trditve o načinih izvedbe učenja izberite ocene, koliko se 
strinjate z njimi (1 – popolnoma se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

a. Predavanje so pomemben način izvedbe učenja programiranja. 
b. Vaje so pomemben način izvedbe učenja programiranja. 
c. Samostojno učenje je pomemben način izvedbe učenja programiranja 
d. Predavanje je pomembnejše od vaj 
e. Predavanje je pomembnejše od samostojnega učenja 
f. Vaje so pomembnejše od predavanj 
g. Vaje so pomembnejše od samostojnega učenja 
h. Samostojno učenje je pomembnejše od predavanj 
i. Samostojno učenje je pomembnejše od vaj 
j. Programiranja se ni možno naučiti brez dejanskega programiranja 

 

4. Za spodaj podane trditve o virih izberite ocene, koliko se strinjate z njimi (1 – 
popolnoma se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 

a. Pri učenju programiranja sem uporabljal(a) knjige iz tega področja 
b. Pri učenju programiranja sem uporabljal(a) e-gradiva iz spletne učilnice 

predmeta 
c. Pri učenju programiranja sem uporabljal(a) e-gradiva drugod iz spleta 
d. E-gradiv za učenje programiranja na spletu je dovolj 



  

II 
 

e. E-gradiv za učenje programiranja na spletu so dovolj dostopna 
f. Pri učenju programiranja sem uporabljala(a) pomoč kolegov 
g. Pri učenju programiranja sem uporabljal(a) rešene primere kolegov 
h. Programiranja se je možno naučiti iz dobro pripravljenih e-gradiv, brez 

prisotnosti učitelja 
 

5. Za spodaj podane trditve o pomembnosti primerov pri učenju programiranja 
izberite ocene, koliko se strinjate z njimi (1 – popolnoma se ne strinjam, 5 – 
popolnoma se strinjam). 

a. Programiranja sem se naučil(a) predvsem zaradi primerov 
b. Pri učenju programiranja so pomembni delujoči že napisani primeri 
c. Pri učenju programiranja so pomembni primeri, ki jih rešimo skupaj 
d. Pri učenju programiranja so pomembni primeri, ki jih rešim 

individualno 
e. Primerov nikoli ni preveč 

 
6.  Kako vam gre samostojno učenje, oziroma  ali se lahko samostojno učite? 

1 -odlično, 2 -zelo dobro, 3-dobro, 4 -slabo, 5 -zelo slabo  
 

7. Sledijo tri splošna vprašanja o vas. Iz spodnjega seznama prosim izberite vaš 
študijski program 
seznam vseh programov iz urnikov 
 

8. Vaš letnik oziroma status študija? 
1, ponavljam 1, pavziram med 1 in 2, 2, ponavljam 2, pavziram med 2 in 3, 3, 
ponavljam 3, pavziram med 3 in 4, 4, ponavljam 4, absolventski staž, končan 
študij 
 

9. Vaš spol? 
moški, ženski, ne želim povedati 
 
 

 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 
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Priloga B: Test in anketa po uporabi gradiva 
 

Naloge za preverjanje znanja 
Podatkovni tipi: 

Lahka: Ustvari seznam s tremi elementi. 

Srednja: Ustvari mešan seznam z več kot tremi elementi in ga razvrsti od najmanjšega 

naprej. 

Težka: Ustvari dva seznama S1 in S2, vsakega s štirimi elementi. Nato v nov seznam 

shrani iz S1 prva dva elementa in iz S2 drugi in četrti element. Prva dva seznama tudi 

pobriši. 

 

Pogojni stavek: 

 

Lahka: Z if stavkom izpiši večje število, če sta a in b že vnaprej določena. 

Srednja: Poišči največje število med tremi podanimi števili. 

Težka: Podan je seznam s tremi elementi, na primer S = [2, 6, 7]. V tem seznamu poišči 

največji sodi element. 

 

Zanke: 

 

Lahka: Z zanko izpiši na ekran števila od ena do pet (naredi en primer z zanko for in 

enega z zanko while). 

Srednja: Z uporabo zanke naj program izpiše vaše ime tolikokrat, kolikor je črk v 

vašem imenu. 

Težka: Z zanko preveri, katera števila med ena in so deljiva z 18 in 11. 

 

Funkcije: 

 

Lahka: Napišite funkcijo, ki bo vrnila kot rezultat razliko dveh števil.  

Srednja: Napišite funkcijo, ki prebere število, ki ga vnese uporabnik in nato izpiše 

poštevanko tega števila za prvih 10 števil. 

Težka: Napiši funkcijo, ki bo glede na vnesene podatke uporabnika (širina, višina, 

dolžina), izračunal prostornino štiristrane prizme. 
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Datoteke: 

 

Lahka:V datoteko zapiši  svoje ime in priimek. 

Srednja: V že obstoječo datoteko, pripišite podatek, ki ga je vnesel uporabnik. 

Težka: Imamo dve datoteki, v katerih so shranjena števila, vsako v svoji vrstici. Obe 

datoteki imata isto število vrstic. V tretjo datoteko shranite, v vsako vrstico, izračun 

dveh števil, prvo število je na prvem mestu v prvi datoteki in drugo število je na prvem 

mestu v drugi datoteki. Ti dve števili seštejemo in ju zapišemo v novo datoteko na prvo 

mesto ter tako na prej za vsa števila, ki se nahajajo v obeh datotekah. 

 

Moduli: 

 

Lahka: Napiši program za izračun ploščine in obsega kroga, glede na vneseni polmer. 

Pomagaj si z modulom math. 

Srednja: Napišite program, ki zahteva vnos polmera kroga in dolžine obeh stranic 

pravokotnika ter izračuna obseg in ploščino obeh likov. Program naj preveri ali lik z 

vnesenimi podatki obstaja. 

Težka: Napiši program, ki generira naključna števila med ena in sedem, ki ga mora 

uporabnik vtipkati preko standardnega vhoda. 

 

Anketa 

 
Ali so vam koristili primeri pri učenju programiranja s programskim jezikom Python? 

V kakšni meri so vam koristili? 

Ali je bilo primerov premalo, preveč? 

Kaj bi spremenili, dodali, odvzeli v zvezi z gradivom? 
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Priloga C: Povabilo k sodelovanju pri anketi 
 

 

Pozdravljen/a, 

 

Sem absolventka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer matematika in 

računalništvo in pišem diplomsko nalogo pri dr. Kaučiču. Odločila sva se, da 

narediva e-gradivo za učenje osnov programskega jezika Python, kajti se ga učijo 

tudi dijaki v srednjih šolah. Na maturi so prav tako vprašanja iz programskega 

jezika Python. Rada bi vas prosila za izpolnitev anonimne ankete, vzela vam bo 

nekaj minuti vašega časa. Le-ta je na naslednji povezavi: 

 

http://anketa.pef.uni-lj.si/engine/popup/index.php3?id_project=7 

 

Za izpolnitev ankete se vam že v naprej zahvaljujem in vas opozorim, da je čas za 

izpolnitev do 14.6.2011.  

 

Prav tako bi vas rada povabila k drugemu delu, ki bo malo kasneje in vam bo vzel 

kakšen dan vašega časa v mesecu juliju. 

 

Najlepša hvala za sodelovanje in za vaš čas. 

 

Lep pozdrav, 

Mojca Strnad 
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Priloga D: Didaktično e-gradivo 
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Programski	  jezik	  Python	  
• Programski	  jezik	  Python	  je	  nastal	  konec	  osemdesetih	  let.	  

• Zasnoval	  ga	  je	  nemški	  računalniški	  programer	  Guido	  Van	  Rossum	  na	  CWI	  na	  Nizozemskem.	  	  

• Glavno	  besedo	  pri	  razvoju	  Pythona	  ima	  še	  danes	  	  Van	  Rossum.	  	  

• Python	  je	  višji,	  splošno-‐namenski	  programski	  jezik.	  

• Temelji	   na	   tolmačenju,	   prepletenem	   s	   prevajanjem	   v	   strojni	   jezik.	   Je	   objektno	   orientiran	  	  	  	  	  	  	  	  	  

programski	  jezik,	  ki	  združuje	  ukazni	  in	  funkcijski	  pristop.	  

Prevajanje	  programskih	  jezikov	  
	  

Računalnik	   razume	   le	  ukaze	  v	  strojnem	  jeziku.	  Zato	   je	  potrebno	  programe,	  napisane	  v	  programskih	  

jezikih,	  prevesti	  v	  računalniku	  razumljiv	  jezik,	  in	  to	  je	  strojni	  jezik.	  

Dva	  načina	  prevajanja:	  

• Prevajanje	  s	  pomočjo	  prevajalnika	  

• Interpretiranje	  s	  pomočjo	  interpreterja	  

Če	  se	  prevajanje	  izvaja	  sproti	  (med	  izvajanjem	  programa),	  govorimo	  o	  tolmaču.	  	  

Razlika	  med	  tolmačem	  in	  prevajalnikom	  je	  predvsem	  v	  hitrosti	  izvajanja	  programa.	  Prevajalnik	  stavke	  

v	   notranjosti	   zanke	   preveri	   samo	   enkrat,	   interpreter	   pa	   stavke	   v	   notranjosti	   zanke	   vedno	   znova	  

preverja.	   Tako	   je	   izvajanje	   programov	   hitrejše	   s	   pomočjo	   prevajalnika.	   Prednost	   jezikov,	   ki	   se	  

tolmačijo	  je	  v	  tem,	  da	  se	  lažje	  odkrivajo	  napake.	  

Večina	  prevajalnikov	  pa	  kombinira	  oba	  pristopa.	  	  	  	  
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Nameščanje	  delovnega	  orodja	  	  
	  

Če	   na	   našem	   osebnem	   računalniku	   še	   nimamo	   nameščenega	   Pythona,	   si	   ga	   moramo	   namestiti	  

preden	  se	  lotimo	  učenja	  sintakse.	  	  

Python	  ni	  standardna	  komponenta	  za	  operacijski	  sistem	  Microsoft	  Windows.	  Namestimo	  si	  ga	  preko	  

spletne	  strani	  [http://www.python.org/download/],	  kjer	  izberemo	  različico,	  ki	  jo	  želimo	  namestiti.	  Mi	  

si	  bomo	  izbrali	  različico	  Python	  3.2	  za	  operacijski	  sistem	  Windows.	  	  Kliknemo	  na	  povezavo	  in	  se	  nam	  

odpre	  naslednji	  obrazec.	  Nato	  kliknemo	  na	  Shrani	  datoteko.	  

	  

Nato	  zaženemo	  datoteko	  in	  dobimo	  naslednji	  obrazec:	  

	  

Kliknemo	  na	  Next,	  to	  ponovimo	  še	  dvakrat	  in	  dobimo	  zopet	  nov	  obrazec	  za	  nameščanje:	  
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Počakamo,	  da	  se	  program	  namesti.	  Ko	  se	  namesti,	  se	  nam	  zopet	  pokaže	  nov	  obrazec:	  

	  

Izberemo	  gumb	  Finish	  in	  program	  je	  nameščen.	  	  

Ko	   namestimo	   Python,	   ga	   je	   najenostavneje	   uporabiti	   tako,	   da	   poženemo	   njegov	   tolmač	   IDLE	  

(Integrirano	  razvojno	  okolje/Integrated	  Development	  Environment	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pojavi	  se	  tolmačevo	  okno	  z	  osnovnim	  pozivnikom	  >>>:	  
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Če	   želimo	   zapustiti	   integrirano	   razvojno	   okolje	   lahko	   to	   naredimo	   z	   ukazom	   ctrl+d	   ali	   z	   ukazom	  

exit().V	   samem	   razvojnem	   okolju	   imamo	   tudi	   pomoč	   (help).	   Do	   pomoči	   dostopamo	   takole:
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Računalo	  
	  

Tolmačevo	  okno	  z	  osnovnim	  pozivnikom	  	  >>>	  lahko	  uporabimo	  kot	  preprosto	  računalo.	  	  

Ukaz	   Ime	   Primer	   Rezultat	  
+	   Seštevanje	   5+3	   8	  
-‐	   Odštevanje	   6-‐2	   4	  
*	   Množenje	   3*6	   18	  
/	   Deljenje(div)	   25/2	   12.5	  
//	   Celoštevilsko	  deljenje	   25/2	   12	  
%	   Ostanek	  pri	  deljenju(mod)	   26%7	   5	  
**	   Potenciranje	   6**3	   216	  
	  

Primer:	  	  vnesite	  izraz	  in	  nato	  kliknite	  Enter:	  

	  

Prav	   tako	   kot	   pri	   matematiki	   tudi	   pri	   Pythonu	   veljajo	   pravila	   o	   prednosti	   pri	   računanju.	   Naj	   jih	  

ponovimo:	  

1.	  	  Oklepaji	  	  ()	  

2.	  	  Potenciranje	  **	  

3.	  	  Množenje	  *,	  deljenje	  /,	  celoštevilsko	  deljenje	  //	  in	  ostanek	  pri	  deljenju(mod)	  %	  

4.	  	  Seštevanje	  +	  in	  odštevanje	  –	  

Primeri:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Poskusite	  tudi	  sami	  kako	  deluje	  računalo	  v	  Pythonu.	  
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Prav	  tako	  si	  pri	  preprostem	  računalu	  lahko	  pomagamo	  tudi	  z	  vgrajenimi	  funkcijami.	  Mnoge	  funkcije	  

so	  v	  Python	  že	  vgrajene,	  tako	  da	  jih	  programer	  po	  potrebi	  samo	  pokliče.	  

Primeri	  vgrajenih	  funkcij	  so:	  

• abs(x)	  –	  absolutna	  vrednost	  števila	  x,	  

• int(x)	  –	  celi	  del	  števila	  x,	  

• min(a,b,c,…)	  –	  najmanjša	  vrednost,	  

• max(a,b,c,…)	  –	  največja	  vrednost,	  

• round(x)	  –	  pretvori	  število	  x	  v	  najbližjo	  celo	  vrednost	  

• pow(x,y)	  –	  potenca	  z	  osnovo	  x	  in	  eksponentom	  y	  

	  

Primer	  klica	  funkcije	  max(a,b,c):	  

>>>max(5,3,4) 
5 

Komentarji	  
	  

Komentar	  je	  del	  kode,	  ki	  ne	  deluje.	  V	  Pythonu	  naredite	  komentar	  tako,	  da	  pred	  njega	  postavite	  znak	  

»lojtrica«,	  #.	  Vse	  za	  lojtrico	  je	  komentar	  in	  nič	  pred	  njo.	  	  	  

Primer:	  
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Zgradba	  programa	  
	  

Da	   lahko	   napišemo	   program	   v	   Pythonu,	   potrebujemo	   urejevalnik.	   Najpreprosteje	   (v	   operacijskem	  

sistemu	  Windows)	   je	  uporabiti	  kar	  Pythonovo	  okno	   za	  pisanje	  datotek	   s	   kodo.	  Do	   le-‐tega	  pridemo	  

preko	  Python	  Shella.	  Kliknemo	  na	  File/New	  Window	  in	  dobimo	  naše	  okno	  za	  pisanje	  datotek	  s	  kodo.	  

	  

V	  programu	   lahko	  kličemo	  vgrajene	   funkcije.	   Pa	  poskusimo	   s	  prvo	   funkcijo	  print(),	   ki	   nam	  besedilo	  

znotraj	  oklepajev	  izpiše	  na	  ekran.	  	  Preden	  zaženemo	  program,	  moramo	  program	  shraniti	  s	  končnico	  

.py.	  Za	  naložitev	  v	  Python	  (v	  okolje	  IDLE),	  moramo	  pritisniti	  tipko	  F5,program	  pa	  avtomatično	  skoči	  v	  

Pythonovo	  lupino	  in	  izvede	  program.	  Moramo	  paziti	  tudi	  na	  velike	  in	  male	  črke,	  saj	  je	  Python	  ne	  le-‐te	  

občutljiv.	  

	  

Zaradi	  boljše	  preglednosti	  kode	  določimo	  tudi	  ime	  glavnega	  programa:	  

	  
	  

Ko	  program	  zaženemo,	  ga	  v	  Pythonovi	  lupini	  še	  pokličemo	  s	  tistim	  imenom,	  kot	  smo	  mu	  ga	  določili:	  
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Spremenljivke	  
	  

Spremenljivke	  so	  namenjene	  	  začasni	  hrambi	  različnih	  vrednosti	  med	  delovanjem	  programa.	  	  

No	   pa	   začnimo	   še	   s	   spremenljivkami.	   V	   spremenljivkah	   so	   shranjene	   vrednosti,	   ki	   so	   lahko	   stalno	  

določene,	  ali	  pa	  jih	  spremenimo	  kasneje	  tekom	  programa.	  

Python	  uporablja	  spremenljivke	  za	  pomnjenje	  vmesnih	  rezultatov,	  da	  bi	   jih	  lahko	  uporabili	  kasneje.	  

Podrobneje	  si	  poglejte	  na	  naslednji	  povezavi.	  	  

Deklaracija	   spremenljivke	   se	   zgodi	   avtomatično,	   ko	   spremenljivki	   priredimo	  vrednost.	   Za	  prirejanje	  

vrednosti	  spremenljivke	  uporabimo	  znak	  =	  	  	  	  

ime_spremenljivke	  =	  izraz	  

Primer	  1:	  

	  

Stavek	   »vsota	   =	   a	   +	   b«	   imenujemo	  prireditveni	   stavek.	   Beremo	  ga:	   spremenljivki	   vsota	   priredimo	  

vsoto	  števil	  a	  in	  b.	  

Primer	  2:	  
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Javljanje	  sintaktičnih	  napak	  
	  

Za	  javljanje	  sintaktičnih	  napak	  se	  pojavi	  naslednji	  zapis:	  

	  

To	   napako	   javi	   samo	   v	   primeru,	   ko	   imamo	   naloženo	   verzijo	   Python	   3.0	   in	   naprej.	   Različica	   3.0	   je	  

prinesla	  veliko	  novih	  sestavin	  in	  opustitev	  nekaterih	  neuporabnih.	  Zaradi	   teh	  novosti	  različica	  3.0	  ni	  

kompatibilna	   z	   različico	   2.6	   in	   ravno	   ena	   izmed	   glavnih	   sprememb	   je	   ta,	   da	   je	   stavek	   print	  

nadomestila	  funkcija	  print().	  

Primer	  javljanja	  napake	  pri	  napačnem	  klicu	  spremenljivke.	  Izvedeli	  bomo,	  v	  kateri	  vrstici	  je	  prišlo	  do	  

napake,	  in	  kaj	  je	  ta	  napaka:	  
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Podatkovni	  tipi	  
	  

Podatkovni	  tip	  je	  ime	  za	  množico	  mogočih	  vrednosti,	  ki	   jih	  lahko	  zavzame	  podatek.	  Python	  ima	  več	  

podatkovnih	   tipov.	   Le-‐ti	   so	   števila,	   nizi,	   seznami,	   n-‐terice,	   slovarji	   in	   množice.	   Mi	   bomo	   spoznali	  

števila,	  nize	  in	  sezname.	  

Številčni	  podatkovni	  tipi	  
Le-‐ta	  shranjuje	  numerične	  vrednosti.	  

Tip	  	  in	  Opis	   Primeri	  
Cela	  števila	  med	   	  in	   -‐1	   -‐30,	  100,	  267	  
Večja	  cela	  števila	   54236789L,	  -‐06724155532L	  
Realna	  števila	   2.1,	  0.0,	  -‐34.80	  
Kompleksna	  števila	  a+bi	   7.43e-‐3i,	  32.i,	  5.6i	  
	  

Nizi	  	  
Niz	  (string)	  je	  polje	  znakov.	  V	  Pythonu	  zapišemo	  niz	  med	  narekovaje.	  V	  narekovaje	  lahko	  navedemo	  

tudi	  števila,	  vendar	   jih	  Python	  ne	  bo	  zaznal	  kot	  števila.	  Nize	  lahko	  zapišemo	  med	  enojne	  ali	  dvojne	  

narekovaje.	  	  

	  

	   	  
	  

Kadar	  želimo	  uporabiti	   le	  del	  niza,	   	  do	  posameznih	  znakov	  dostopamo	  preko	   indeksov.	  Vsak	  znak	  v	  

nizu	  ima	  svoj	  indeks,	  ki	  mu	  določa	  pozicijo	  v	  nizu.	  Vedeti	  moramo,	  da	  ima	  prvi	  element	  vrednost	  nič,	  

drugi	  ima	  vrednost	  ena	  in	  tako	  naprej.	  Zadnji	  znak	  ima	  indeks	  za	  ena	  manjši	  od	  dolžine	  niza.	  Do	  njega	  

dostopamo	  z	  ukazom	  niz[i-‐1].	  
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Za	  pretvorbo	  med	  številom	  in	  nizom	  imamo	  vgrajeni	  dve	  funkciji:	  

• int()	  –pretvori	  niz	  v	  celo	  število	  

• str()	  –pretvori	  število	  v	  niz	  

	  

Kot	  lahko	  primerjamo	  števila,	  lahko	  	  tudi	  nize.	  Primerjamo	  jih	  abecedno	  v	  ASCII	  načinu,	  in	  sicer	  od	  a	  

do	   z	   ter	   po	   načelu	   velike	   črke	   pred	   malimi	   črkami.	   Številke	   so	   manjše	   od	   črk.	   Torej	   če	   imamo	  

niz1='Mojca'	  in	  niz2='Ana',	  potem	  je	  'Ana'	  <	  'Mojca',	  saj	  je	  A	  <	  M.	  

Primer	  shranitve	  podniza	  nekega	  niza	  kot	  nov	  niz:	  

	  

	  

Še	  en	  primer:	  

	  

	  

Seznam	  
Python	  nam	  ponuja	  tudi	  določene	  vzorce,	  po	  katerih	  lahko	  tvorimo	  nove	  podatkovne	  tipe.	  Tem	  
rečemo	  sestavljeni	  podatkovni	  tipi.	  Eden	  izmed	  takih	  tipov	  je	  seznam.	  S	  seznami	  realiziramo	  polja.	  
Uporabljamo	  ga	  takrat,	  ko	  imamo	  opraviti	  z	  množico	  spremenljivk,	  ki	  jih	  lahko	  predstavimo	  z	  enim	  	  



  

XVIII 
 

enotnim	   imenom	   in	   zaporedno	   številko.	   Elementi	   seznama	   so	   lahko	   različnih	   podatkovnih	   tipov.	  

Elementi	  v	  seznamu	  so	  ločeni	  z	  vejico	  in	  zaprti	  med	  oglate	  oklepaje.	  

Seznami	   se	  obnašajo	  podobno	  kot	  nizi.	  Do	   vrednosti	   dostopamo	  preko	   indeksov.	  Kot	  pri	   nizih	   ima	  

prvi	  element	  seznama	  indeks	  nič	  ter	  drugi	  indeks	  1	  in	  tako	  naprej.	  Indekse	  lahko	  uporabljamo	  tudi	  od	  

konca	  seznama	  proti	  začetku.	  Potemtakem	  ima	  zadnji	  element	  seznama	   indeks	   -‐1,	  predzadnji	   -‐2	   in	  

tako	  dalje.	  

Primeri:	  	  

	  

Primeri:	  

	  

V	  Pythonu	  poznamo	  tudi	  druge	  vgrajene	  funkcije,	  kot	  so:	  

• max(S)	  –	  vrne	  največjo	  vrednost	  	  v	  seznamu	  S	  

• min(S)	  –	  vrne	  najmanjšo	  vrednost	  v	  seznamu	  S	  

• sum(S)	  –	  vrne	  vsoto	  vrednosti	  v	  seznamu	  S	  
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Seznami	  pa	  imajo	  tudi	  funkcije,	  ki	  so	  definirane	  nad	  seznami.	  Najpogostejše	  uporabljene	  so:	  

• S.sort()	  –	  razvrsti	  elemente	  seznama	  S	  od	  najmanjšega	  naprej	  (nize	  po	  abecednem	  redu)	  

• S.reverse()	  –	  obrne	  vrstni	  red	  elementov	  v	  seznamu	  S	  

• S.append(a)	  –	  vstavi	  element	  a	  v	  seznam	  S	  na	  zadnje	  mesto	  

• S.insert(i,a)	  –	  vrine	  element	  a	  na	  mesto	  i	  v	  seznamu	  S	  

• S.remove(a)	  –	  odstrani	  prvo	  pojavitev	  elementa	  a	  v	  seznamu	  S	  

• S.pop()	  –	  odstrani	  in	  vrne	  zadnji	  element	  seznama	  S	  

Primer:	  

	  

V	  Pythonu	  lahko	  posamezen	  element	  iz	  seznama	  odstranimo	  tudi	  direktno,	  in	  sicer	  takole:	  

	  

	  

Naloga	  1:	  	  

Naredite	  seznam,	  ki	  bo	  vseboval	  elemente,	  sestavljene	  iz	  vašega	  imena,	  priimka,	  ter	  vašega	  rojstnega	  

datuma	   (rojstni	   datum	   naj	   bodo	   trije	   elementi	   v	   seznamu(d,m,l)).	   Nato	   iz	   seznama	   odstranite	  

elemente,	  ki	  so	  nizi.	  Za	  tem	  obrnite	  vrstni	  red	  v	  seznamu	  in	  na	  koncu	  še	  izračunajte	  vsoto	  vrednosti	  v	  

seznamu.	  

	  

Element	  seznama	  je	  lahko	  tudi	  nek	  drug	  seznam	  (to	  je	  tudi	  način,	  kako	  realiziramo	  dvodimenzionalna	  

in	  večdimenzionalna	  polja)	  in	  zopet	  lahko	  do	  vseh	  elementov	  v	  seznamu,	  dostopamo	  z	  indeksi.	  

	  



  

XX 
 

Primer:	  	  

	  

Primer	  uporabe	  preostalih	  funkcij:	  
	  

	  

Funkcijo	  sort,	  lahko	  uporabimo	  samo	  nad	  istim	  tipom	  podatkov.	  Poglejmo	  si	  še	  na	  primeru:	  
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Osnovni	  operatorji	  
	  

Pri	   operatorjih	   ločimo	   prioriteto,	   ki	   določa,	   katera	   operacija	   se	   bo	   izvršila	   pred	   drugo	   v	   izrazu,	   ki	  

vsebuje	  več	  različnih	  operacij.	  

V	  programskem	  jeziku	  Python	  poznamo	  več	   vrst	  operatorjev.	  Opisali	  bomo	  tiste	  najbolj	  osnovne	   in	  	  

pogosto	  uporabljene.	  

Aritmetični	  operatorji	  
Uporabljamo	  jih	  za	  matematične	  izračune.	  Le-‐te	  smo	  opisali	  pri	  poglavju	  Računalo.	  

Primerjalni	  operatorji	  
Uporabljamo	   jih	   za	   primerjavo	   dveh	   operandov.	   Rezultat	   je	   logična	   vrednost	   resnično	   (True).Ali	  

neresnično	  (False).	  Najpogosteje	  se	  z	  njimi	  srečujemo	  v	  pogojnih	  stavkih	  ali	  zankah.	  

Ukaz	   Ime	   Primer	   Opis	  
==	   Enako	   x	  ==	  y	   Ali	  je	  x	  enako	  y?	  
!=	   Različno	   x	  !=	  y	   Ali	  je	  x	  različen	  od	  y?	  
<	   Manjše	  	   x	  <	  y	   Ali	  je	  x	  manjši	  od	  y?	  
>	   Večje	   x	  	  >	  y	   Ali	  je	  x	  večji	  od	  y?	  
<=	   Manjše	  ali	  enako	   x	  <=	  y	   Ali	  je	  manjši	  ali	  enak	  y?	  
>=	   Večje	  ali	  enako	   x	  >=	  y	   Ali	  je	  x	  večji	  ali	  enak	  y?	  
	  

Prireditveni	  operatorji	  
Uporabljamo	   jih	   za	   prireditev	   vrednosti	   desne	   strani	   izraza	   spremenljivki	   na	   levi	   strani.	  

Najpomembnejši	  je	  enačaj,	  ki	  smo	  ga	  že	  spoznali.	  Poleg	  tega	  poznamo	  še	  nekaj	  drugih	  prireditvenih	  

operatorjev.	  Le-‐ti	  so	  okrajšava	  za	  matematične	  operatorje:	  +=,	  -‐=,	  +=,	  **=,	  /=,	  //=,	  %=.	  

Primer:	  
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Naloga	  2:	  

Shranite	  dve	  števili	  v	  spremenljivki	  x	  in	  y,	  ter	  uporabite	  še	  vse	  ostale	  prireditvene	  operatorje.	  

	  

Logični	  operatorji	  
Da	  lahko	  izvajamo	  operacije	  nad	  logičnimi	  vrednostmi,	  potrebujemo	  logične	  operatorje.	  Najpogosteje	  

se	   z	   njimi	   srečujemo	   v	   pogojnih	   stavkih.	   Rezultat	   nam	   lahko	   vrne	   vrednost	   resnično	   (True)	   ali	  

neresnično	  (False).	  

Ukaz	   Opis	   Primer	  
not	   Negira	  vrednost	  operanda,	  False	  postane	  True	  in	  obratno	   not(a<b)	  
and	   Kadar	  sta	  obe	  vrednosti	  oz.	  pogoja	  resnična,	  vrne	  vrednost	  True	   a<=b	  and	  c==d	  
or	   Kadar	  je	  vsaj	  eden	  izmed	  pogojev	  resničen,	  vrne	  vrednost	  True	   a!=b	  or	  b<c	  
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Pogojni	  stavek	  
	  

Od	   izpolnjenosti	   nekega	  pogoja	   je	  odvisno	   izvajanje	  ukazov	   v	  pogojnem	  stavku.	  V	   samem	  zapisu	  si	  

pomagamo	   z	   logičnimi	   in	   primerjalnimi	   operatorji.	   Pogoji	   se	   preverijo	   samo	   enkrat.	   Najpogostejši	  

primerjalni	  stavek	  v	  katerem	  koli	  programskem	  jeziku	  je	   if	  stavek.	  Spoznali	  bomo	  še	  stavka	   if-‐else	  in	  

if-‐elif-‐else.	  

Stavek	  if	  

	  

Stavek	  se	  izvrši,	  če	  je	  izraz	  resničen,	  sicer	  se	  preskoči.	  	  

V	  stavku	  if	  se	  lahko	  ob	  izpolnjenem	  pogoju	  izvrši	  več	  stavkov:	  

	  

Primer:	  

	  

Stavek	  if-‐else	  
Če	  stavku	  if	  dodamo	  besedo	  else,	  dobimo	  izbiro	  med	  dvema	  možnostma.	  

	  

Najprej	   se	   ovrednoti	   pogoj.	   Če	   je	   le-‐ta	   resničen,	   se	   izvrši	   stavek1,	   če	   pogoj	   ni	   resničen,	   se	   izvrši	  

stavek2.	  Prav	  tako	  se	  lahko	  v	  stavku	  if-‐else	  ob	  pogoju	  izvede	  več	  stavkov.	  
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Primer:	  

	  

Stavek	  if-‐elif-‐else	  
Z	  gnezdenjem	  stavkov	  elif	  lahko	  naredimo	  stavek	  z	  več	  izbirami.	  

	  

Uporabite	  lahko	  poljubno	  veliko	  elif	  stavkov.	  Stavek	  else	   lahko	  uporabite	  kvečjemu	  enkrat,	   in	  to	  po	  

uporabi	  if	  stavka	  in	  elif	  stavka.	  

Primer:	  

	  

Več	  si	  poglejte	  na	  povezavi.	  
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Zanke	  
	  

Nekatere	  dele	  programa	   je	  potrebno	  večkrat	   izvesti.	  Da	  se	  nam	  ni	  potrebno	  ukvarjati	   s	   funkcijama	  

kopiraj	  in	  prilepi	  (Copy/Paste)	  n-‐krat,	  imamo	  boljšo	  rešitev	  in	  le-‐tej	  rešitvi	  pravimo	  zanka.	  Zanke	  nam	  

omogočajo,	   da	   se	   lahko	   blok	   ukazov	   zaporedoma	   večkrat	   izvede.	   Programski	   jezik	   Python	   nam	  

omogoča,	  da	  lahko	  znotraj	  ene	  zanke	  uporabimo	  še	  druge	  zanke.	  

Zanka	  while	  
Pogoj	   se	   preveri	   pred	   vsakim	   izvajanjem	   zanke.	   Če	   je	   pogoj	   pravilen,	   se	   izvrši	   blok	   stavkov,	   ki	   so	  

zapisani	  za	  besedo	  while.	  Ponavlja	  se	  tako	  dolgo,	  dokler	  je	  pogoj	  resničen.	  Če	  pogoj	  ni	   izpolnjen,	  se	  

izvajanje	  zanke	  zaključi.	  Poglejte	  si	  tudi	  povezavo.	  

Če	  pogoj	  ni	  izpolnjen	  ob	  prvem	  izvajanju,	  se	  telo	  zanke	  ne	  bo	  izvedlo.	  

	  

Primer:	  	  
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Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Naloga	  3:	  

a)	  Napišite	  program,	  ki	  bo	  z	  zanko	  while	  preštel	  prvih	  10	  števil,	  in	  jih	  zapisal	  na	  ekran	  po	  vrsten	  redu	  

od	  1	  do	  10.	  

b)	  Napišite	  tak	  program,	  da	  se	  bodo	  na	  ekran	  izpisala	  vsa	  soda	  števila	  od	  števila	  2	  do	  30.	  	  

Zanka	  for	  
V	  mnogih	  primerih	   želimo	  nadzorovati	   kolikokrat	   se	  bo	   zanka	   izvedla.	  V	   zanki	   for	   določimo	   število	  

ponovitev.	  Pri	  tem	  poznamo	  natančno	  število	  izvajanja	  zanke.	  Število	  ponovitev	  določimo	  v	  for	  zanki.	  	  

V	  Pythonu	  je	  zanka	  for	  zasnovana	  za	  delo	  z	  zaporedji	  podatkov,	  kot	  so	  nizi	  in	  seznami.	  	  

	  

V	  stavku	  for	  je	  spremenljivka	  ime	  spremenljivke.	  Vrednosti	  so	  zapisane	  v	  oglatih	  oklepajih	  in	  ločene	  z	  

vejico.	   Taki	   obliki	   zapisa	   podatkov	   rečemo	   seznam,	   le-‐tega	   smo	   že	   spoznali	   pri	   poglavju	   s	  

podatkovnimi	  tipi,	  v	  razdelku	  seznam.	  Nato	  se	  začne	  blok	  stavkov,	  ki	  se	  izvršijo	  za	  vsako	  vrednost	  v	  

seznamu	  enkrat.	  Najprej	   se	   spremenljivki	   priredi	  prva	   vrednost	   v	   seznamu	   in	   za	   tem	  se	   izvrši	   blok	  

stavkov.	   Ko	   se	   zaključi,	   se	   spremenljivki	   priredi	   druga	   vrednost	   v	   seznamu	   in	   zopet	   se	   izvrši	   blok	  

stavkov.	  Dokler	  spremenljivki	  ni	  prirejena	  zadnja	  vrednost	  v	  seznamu	  se	  proces	  nadaljuje.	  
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Primer1:	  	  Seznam	  številk	  

	  	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Primer2:	  	  Seznam	  nizov	  	  

	  

Izpis	  na	  ekranu:	  

	  

V	  Pythonu	   imamo	  tudi	  vgrajeno	  funkcijo	   range,	  ki	  nam	  še	  poenostavi	  uporabo	  zanke	   for.	  Namesto	  

uporabe	   seznama	   števil,	   lahko	  v	   zanki	   for	   pokličemo	   funkcijo	   range,	   in	   le-‐ta	  nam	  generira	   seznam	  

števil.	  

Primeri:	  
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Primer	  programa,	  ki	  vsebuje	  funkcijo	  range	  v	  zanki	  for:	  

	  

	  

Naloga	  4:	  

1.	   Napišite	   program	   z	   uporabo	   funkcije	   range	   tako,	   da	   iz	   seznama	   števil	   od	   1	   do	   100	   izpišete	   vsa	  

števila,	  po	  3	  izpuščena	  (1,4,7,…).	  

	  

Z	  zanko	  for	  lahko	  prav	  tako	  dostopamo	  do	  posameznega	  znaka	  v	  nizu.	  

Primer:	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Še	  več	  si	  poglejte	  na	  povezavi.	  
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Stavka	  break	  in	  continue	  
Stavek	  break	  (prekini)	  uporabljamo	  za	  prekinitev	  izvajanja	  ukazov	  v	  zanki	  while	  ali	  for.	  Stavek	  break	  

zaključi	  izvajanje	  zanke.	  Izvajanje	  programa	  se	  normalno	  nadaljuje	  v	  vrstici,	  ki	  sledi	  zanki.	  

Primer:	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Stavek	  continue	  (nadaljuj)	  zaključi	  izvajanje	  stavka	  oziroma	  zaporedje	  stavkov	  znotraj	  zanke	  in	  ponovi	  

njeno	  izvajanje	  s	  ponovnim	  preverjanjem	  pogoja.	  

Primer:	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

	  

	  

Naloga	  5:	  

Napišite	  program,	  ki	  izpiše	  vsa	  števila	  od	  1	  do	  200,	  ki	  niso	  deljiva	  s	  15.	  	  
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Funkcije	  
	  

Funkcija	   je	   manjši	   program,	   ki	   opravlja	   določeno	   nalogo.	   To	   funkcijo	   nato	   vključimo	   v	   naš	   glavni	  

program.	  	  Po	  tem,	  ko	  funkcijo	  ustvarimo,	  jo	  lahko	  uporabljamo	  kadar	  koli	  v	  katerem	  koli	  delu	  našega	  

programa.	  Tako	  s	  klicem	  funkcije	  nadomestimo	  ponavljajočo	   kodo.	  S	   tem	  naredimo	  program	  krajši,	  

preglednejši	  in	  lažje	  nadgradljiv.	  

Definiranje	  in	  klic	  funkcije	  
Funkcijo	  vpeljemo	  v	  program	  z	  definicijo	  le-‐te.V	  Pythonu	  funkcijo	  zapišemo	  na	  naslednji	  način:	  

	  

Funkcija	  je	  sestavljena	  iz	  glave	  in	  telesa.	  Glava	  se	  začne	  z	  rezervirano	  besedo	  def,	  s	  katero	  napovemo	  

novo	   funkcijo.	   Nato	   sledi	   ime	   funkcije	   ter	   oklepaji,	   kjer	   so	   zapisani	   parametri,	   ločeni	   z	   vejico.	  

Nazadnje	  še	  naredimo	  dvopičje.	  Funkcija	  ima	  lahko	  en	  parameter,	  več	  parametrov	  ali	  nič,	  obvezen	  je	  

zapis	  oklepajev.	  

Za	   glavo	   funkcije	   sledi	   telo	   funkcije,	   kamor	   zapišemo	   krmilne	   stavke,	   ki	   izvršijo	   nalogo	   funkcije.	  

Spremenljivke,	  ki	  jih	  definiramo	  znotraj	  telesa	  funkcije,	  so	   lokalne	  in	  obstajajo	  samo	  med	  izvajanjem	  

funkcije.	  Različne	  funkcije	  imajo	  lahko	  lokalne	  spremenljivke	  z	  istim	  imenom,	  saj	  funkcije	  ne	  morejo	  

videti	  lokalnih	  spremenljivk	  drugih	  funkcij.	  

Primer:	  

	  

Klic	  funkcije	  in	  rezultat:	  

	  

Programski	   jezik	   Python	   nam	   nudi	   tudi	   mnogo	   vgrajenih	   funkcij.	   Nekaj	   smo	   jih	   že	   spoznali.	  

Programske	  kode	  teh	  funkcij	  nam	  ni	  potrebno	  vedeti,	  poznati	  moramo	  le,	  kako	  se	  jih	  pokliče.	  
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Primer	  funkcije	  s	  parametri:	  

	  

Klic	  funkcije:	  

	  

V	  primeru,	  če	  vnesemo	  pri	  klicu	  funkcije	  tri	  parametre	  namesto	  dveh,	  nam	  bo	  prevajalnik	  javil	  napako	  

takole:	  

	  

Primer	  funkcije	  s	  parametri	  drugega	  podatkovnega	  tipa:	  

	  

Klic	  funkcije:	  

	  

Funkcije,	  ki	  vračajo	  vrednost	  
Funkcije	  nam	   tudi	   vračajo	   rezultate.	  Vrednost	   lahko	   shranimo	  v	   spremenljivko,	   izpišemo	  na	  ekran,	  

lahko	   uporabimo	   v	   izrazu	   in	   tako	   dalje.	   S	   pomočjo	   stavka	   return	   nam	   funkcija	   vrne	   rezultat.	  

Uporabimo	  ga	  na	  koncu	  telesa	  funkcije.	  

Primer	  funkcije	  beseda,	  ki	  vrača	  rezultat:	  
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V	  programskem	  jeziku	  Python	  ni	  omejitve,	  da	  bi	  nam	  funkcija	  vrnila	  le	  eno	  vrednost.	  Lahko	  zapišemo	  

po	  več	  izrazov,	  ki	  so	  ločeni	  z	  vejico	  za	  stavkom	  return.	  

Primer:	  

	  

Klic	  funkcije:	  

	  

Po	  klicu	  funkcije	  mesta('Ankaran','Portorož'),	  bo	  imela	  d1	  vrednost	  7	  in	  d2	  vrednost	  8.	  

Naloga	  6:	  	  

a)	  Napišite	  funkcijo,	  ki	  za	  argument	  dobi	  dve	  števili,	  sešteje	  vsoto	  števil	  med	  njima	  in	  vrne	  rezultat.	  

b)	  Napišite	  funkcijo,	  ki	  dobi	  za	  parameter	  naravno	  število,	  in	  nato	  preveri,	  če	  je	  to	  število	  praštevilo	  

(pomagajte	  si	  s	  for	  zanko	  in	  funkcijo	  range	  ).	  
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Funkcije	  standardnega	  vhoda	  in	  izhoda	  
Sedaj	  si	  bomo	  pogledali,	  kako	  se	  komunicira	  z	  uporabnikom.	  

Za	  izpis	  na	  zaslon	  uporabljamo	  funkcijo	  print,	  ki	  smo	  jo	  že	  spoznali.	  V	  le-‐to	  funkcijo	  lahko	  zapišemo	  

enega	  ali	  več	  izrazov,	  ki	  morajo	  biti	  ločeni	  z	  vejico.	  

	  

Primer:	  

	  

Včasih	   Pythonova	   pravila	   izpisa	   na	   ekran	   niso	   taka,	   kot	   bi	   želeli	   mi.	   V	   tem	   primeru	   lahko	   sami	  

določimo	   natančni	   format	   zapisa.Na	   primer	   %f	   za	   realna	   števila	   in	   %d	   za	   cela	   števila.	   Velikokrat	  

uporabljamo	  tudi	  %s,	  ki	  pa	  je	  za	  izpis	  nizov.	  

Primer:	  

	  	  

Funkcijo	   input	   uporabljamo	   za	   branje	   vnosa	   preko	   tipkovnice.	   Le-‐ta	   prebere	   uporabnikov	   vnos	   ter	  

programu	  vrne	  tisto,	  kar	  je	  uporabnik	  vtipkal	  v	  obliki	  niza.	  

Primer:	  

	  

Izpis	  na	  ekranu:	  

	  

Funkciji	   float	   in	   int	   spremenita	  niz,	  ki	  ga	  vnesemo	  v	  ustrezen	  tip.	  V	  primeru,	  če	  so	  vneseni	  podatki	  

števila.	  

Primer:	  



  

XXXIV 
 

	  

Izpis	  na	  ekranu:	  

	  

Primer	  2:	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Naloga	  7:	  

	  Napišite	  funkcijo,	  ki	   izmed	  dveh	  podanih	  števil	  vrne	  največje.	  (Namig:	  Uporabite	  lahko	  funkciji	  float	  

ali	  int.)	  
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Rekurzija	  
Rekurzija	   je	   funkcija,	   ki	   kliče	   samo	   sebe.	   Rekurzivna	   definicija	   je	   sestavljena	   iz	   robnega	   pogoja	  

oziroma	  končnega	  pogoja	  ter	  rekurzivnih	  klicev,	  ki	  se	  morajo	  končati	  v	  robnem	  primeru.	  

Primer:	  	  	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Naloga	  8:	  

	  Napišite	  rekurzivno	  funkcijo	  za	  izračun	  fakultete	  (n!	  za	  n>=0).	  Velja:	  0!	  =	  1,	  1!	  =	  1	  

	  

Za	  pomoč	  pri	  usvajanju	  znanja	  programskega	  jezika	  Python	  sledite	  naslednji	  povezavi.	  
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Datoteke	  
	  

Datoteke	   so	   zbirke	   zaporednih	   podatkov	   enega	   tipa.	   Poznamo	   dve	   vrsti	   datotek:	   tekstovne	   in	  

binarne.	   V	   tekstovni	   datoteki	   so	   podatki	   zapisani	   kot	   zaporedje	   znakov.	   V	   binarnih	   datotekah	   so	  

podatki	   zapisani	   tako,	   kot	   so	   zapisani	   v	   pomnilniku.	   Tekstovne	   datoteke	   lahko	   odpremo	   in	   vidimo	  

vsebino	  v	  urejevalniku	  besedila,	  na	  primer	  Notepad.	  Binarnih	  datotek	  	  ne	  moremo	  videti	  s	  pomočjo	  

urejevalnika	  besedil.	  Spoznali	  bomo,	  kako	  se	  dela	  s	  tekstovnimi	  datotekami.	  

Odpiranje	  datoteke	  (open)	  
Preden	  želimo	  dostopati	  do	  podatkov	  v	  datoteki	  ali	  pisati	  v	  datoteko,	  jo	  moramo	  odpreti.	  

	  

Ime_datoteke	   je	  niz	  ali	  spremenljivka	  tipa	  niz,	  ki	  predstavlja	  relativno	  ali	  absolutno	  pot	  do	  datoteke	  

na	  pomnilniškem	  mediju,	  oz.	  je	  ime	  datoteke,	  ki	   jo	  želimo	  odpreti.	  Datotecna_spremenljivka	   je	   ime	  

spremenljivke,	  ki	  se	  nanaša	  na	  objekt,	  ki	  ga	   funkcija	  vrne.	  Imamo	  še	  nacin,	  niz,	  ki	  določa,	  za	  katere	  

operacije	  bomo	  datoteko	  odprli:	  samo	  za	  branje,	  samo	  za	  pisanje.	  

Načini	  za	  odpiranje	  datotek	  

Način	   Opis	  
'r'	   Samo	  za	  branje.	  Datoteke	  ne	  moremo	  spreminjati	  ali	  pisati	  vanjo.	  
'w'	   Samo	   za	   pisanje.	   Če	   datoteka	   že	   obstaja,	   prepiše	   vsebino	   te	   datoteke,	  

sicer	  ustvari	  novo.	  
'a'	   Samo	  za	  pisanje	  na	  koncu	  datoteke.	  Če	  datoteka	  še	  ne	  obstaja,	  jo	  ustvari.	  
	  

Primer:	  

	  

Zapiranje	  datoteke	  (close)	  
Ko	   končamo	   z	   delom	   z	   datoteko,	   jo	   moramo	   zapreti,	   sicer	   lahko	   izgubimo	   podatke	   na	   datoteki.	  

Datoteko	  zapremo	  z	  naslednjim	  ukazom:	  
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Pisanje	  tekstovnih	  datotek	  
Za	  pisanje	  podatkov	  v	  datoteko	  uporabimo	  metodo	  write:	  

	  

Datotecna_spremenljivka	  je	  ime	  spremenljivke,	  ki	  se	  nanaša	  na	  objekt,	  katerega	  funkcija	  vrne.	  Niz	  je	  

tisti	   niz,	   ki	   bo	   zapisan	   v	   datoteko.	   Seveda	  mora	   biti	   datoteka	   odprta	   za	   pisanje	   (način	   'w'	   ali	   'a'),	  

drugače	  program	  javi	  napako.	  

Primer:	  

	  

Zapis	  v	  datoteki:	  

	  

Primer	  2:	  

	  

Zapis	  v	  datoteki:	  

	  

Primer	  zapisa	  v	  datoteko	  v	  več	  	  vrsticah:	  
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Zapisano	  v	  datoteki:	  

	  

	  

Branje	  iz	  tekstovnih	  datotek	  
Za	  branje	  iz	  datoteke,	  lahko	  beremo	  s	  pomočjo	  dveh	  metod.	  Metodo	  read	  uporablajmo	  za	  branje	  
celotne	  vsebine	  datoteke	  in	  metodo	  readline	  uporabljamo	  za	  branje	  vrstice	  iz	  datoteke.	  Če	  katera	  od	  
metod	  nima	  kaj	  prebrati,	  vrne	  prazen	  niz.	  	  	  	  

1.	  Za	  branje	  celotne	  vsebine	  datotek	  uporabljamo	  metodo	  read.	  Kadar	  pokličemo	  metodo	  read,	  nam	  

ta	  vrne	  niz	  z	  vsebino	  datoteke.	  

	  

Seveda	  mora	  biti	  datoteka	  odprta	  za	  branje	  (način	  'r'),	  drugače	  program	  javi	  napako.	  

Primer	  z	  že	  vnaprej	  pripravljeno	  datoteko	  primer.txt:	  

Zapis	  v	  datoteki:	  

	  

Zapisan	  program:	  

	  

Izpis	  na	  ekran	  po	  zagonu	  programa:	  

	  

Drugi	  način	  priklica	  zapisa	  v	  datoteki:	  
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Izpis	  na	  ekran:	  

	  

2.	  Za	  branje	  datoteke	  po	  vrsticah	  uporabimo	  metodo	  readline:	  

	  

Vrstica	   je	   niz	   znakov.	   Zaključi	   se	   z	   znakom	   \n.	  Metoda	   vrne	   nizz	   eno	   vrstico	   datoteke,	   vključno	   z	  

znakom	  \n.	  

Primer	  programa,	  ki	  bere	  iz	  datoteke	  vrstice.txt:	  

	  

	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  
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V	  zgornjem	  primeru	  vidimo,	  da	  so	  mod	  posameznimi	  vrsticami	  presledki.	  Le-‐teh	  se	  lahko	  znebimo	  z	  

metodo	  rstrip,	  ki	  odstrani	  posebne	  znake	  na	  koncu	  niza.	  

	  

Primer	  na	  isti	  datoteki	  kot	  pri	  prejšnji	  nalogi:	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Za	  branje	  vsebine	  datoteke	  po	  vrsticah	  lahko	  uporabimo	  zanko	  while	  ali	  zanko	  for.	  

Z	  zanko	  while	  preverjamo,	  kdaj	  pridemo	  do	  znaka	  prazen	  niz	  (''),	  ki	  preverja	  konec	  datoteke.	  

Oblika	  zanke	  while:	  

	  

	  

Z	   zanko	   for	   prav	   tako	  beremo	  po	  vrsticah	   v	  datoteki,	   vendar	  brez	  preverjanja	  posebnih	   znakov,	   ki	  

označujejo	   konec	   datoteke.	   Zanka	   for	   se	   avtomatično	   zaključi,	   takrat	   ko	   pride	   do	   konca	   datoteke.	  

Zanka	  se	  izvede	  enkrat	  za	  vsako	  vrsrtico.	  

Oblika	  zanke	  for:	  
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Primer:	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Naloga	  9:	  

Napišite	   program	   za	   branje	   po	   vrsticah,	   kot	   smo	   ga	   navedli	   pri	   predhodnjem	   primeru,	   samo	   da	  

uporabite	  for	  zanko	  za	  branje	  po	  vrsticah	  datoteke.	  

Poglejmo	  si	  še	  primer,	  ko	  se	  v	  datoteko	  zapiše	  tisto,	  kar	  je	  vnesel	  uporabnik:	  

	  	  

Ob	  zagonu	  programa	  se	  izpiše:	  
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Ustvari	  se	  datoteka:	  

	  

	  

Naloga	  10:	  

a)	  Napišite	  program,	  ki	  bo	  iz	  že	  predhodno	  ustvarjene	  datoteke	  stevilke.txt	  prebral	  vsa	  števila.	  Nato	  

bo	  soda	  števila	  zapisal	  v	  datoteko	  soda_stevila.txt	  ter	  liha	  števila	  v	  datoteko	  liha_stevila.txt.	  

b)	  Napišite	  program,	  ki	  bo	  zapisovala	  v	  datoteko	  vaše	  podatke,	  vendar	  preko	  vnosa	  uporabnika.	  

	  

Moduli	  
	  

Python	   je	   visoko	  modularen	   jezik.	   Lahko	  mu	   večamo	   funkcionalnost	   tako,	   da	  	   svojim	   programom	  

dodajamo	  module,	  ki	  so	  jih	  napisali	  drugi	  programerji,	   lahko	  pa	  jih	  napišemo	  tudi	  sami.	  Če	  hočemo	  

module	  uporabiti,	  jih	  moramo	  uvoziti	  (import).	  Uvoz	  modula	  omogoči	  Pythonu,	  da	  uporablja	  funkcije,	  

ki	  so	  na	  voljo	  v	  tem	  modulu.	  	  

Pogledali	   si	  bomo	  modul	  math.	  Če	  želimo	  uporabljati	   funkcije,	  ki	   jih	   ta	  modul	  vsebuje,	  ga	  moramo	  

vključiti.	  To	  lahko	  naredimo	  na	  dva	  načina:	  

• from	  math	  import*	  

• import	  math	  
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Če	  uporabljamo	  drugi	  način,	  moramo	  pred	  ime	  vsake	  matematične	  funkcije	  dodati	  math.,	  na	  primer:	  

math.cos(x),	  ta	  nam	  vrne	  kosinus	  števila	  x.	  Pri	  prvem	  načinu	  pa	  to	  ni	  potrebno.	  

Nekateri	  primeri	  matematičnih	  funkcij,	  ki	  se	  nahajajo	  v	  matematičnem	  modulu:	  

• sin(x),	  cos(x),	  tan(x)	  –	  trigonometrične	  funkcije	  

• exp(x)	  –	  eksponentna	  funkcija	  

• log(x)	  –	  logaritemska	  funkcija	  

• sqrt(x)	  –	  kvadratni	  koren	  števila	  x	  

• factorial(x)	  –	  x	  faktorsko	  

• degrees(x),	  radians(x)	  –	  pretvori	  velikost	  kota	  x	  iz	  stopinj	  v	  radiane	  oz.	  obratno	  

• pow(x,y)	  –	  potenca	  x	  na	  y	  

• …	  

Več	  si	  poglejte	  na	  povezavi.	  

Poleg	  različnih	  funkcij	  vsebuje	  modul	  math	  tudi	  matematični	  konstanti:	  

• pi	  

• e	  	  	  

Naloga	  11:	  

Napišite	   funkcijo,	   ki	   dobi	   za	   parametre	   tri	   realna	   števila,	   in	   preverite	   ali	   obstaja	   trikotnik	   s	   takimi	  

dolžinami	   stranic	   (trikotniška	   neenakost).	   Če	   obstaja,	   naj	   izpiše	   še	   ploščino	   (Heronov	   obrazec	   za	  

izračun	  ploščine)	  in	  obseg	  tega	  trikotnika.	  	  

	  

Prav	   tako	  v	  Pythonu	  obstaja	  modul	  za	  generiranje	  naključnih	  števil.	   	  Takrat	   je	  v	  program	  potrebno	  

vključiti	  knjižnico	  random.	  Funkcija	  randint(x,y)	  	  nam	  vrne	  naključno	  število	  med	  x	  in	  y.	  

Primer:	  

Napišimo	  program,	   ki	   generira	  naključno	   število	  med	  1	   in	  20,	   ki	   ga	  mora	   uporabnik	   vtipkati	   preko	  

standardnega	  vhoda.	  Program	  naj	  tudi	  izpiše,	  v	  koliko	  poizkusih	  je	  uporabnik	  uganil	  število.	  
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Izpis	  na	  ekran	  po	  klicu	  funkcije	  in	  vnašanja	  števil:	  

	  

	  

Sedaj	  si	  pa	  poglejmo	  še	  funkcije	  za	  delo	  s	  časom	  preko	  modula	  time.	  	  

Primer:	  
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Izpis	  na	  ekranu:	  

	  

Poglejmo	  si	  še	  primer	  z	  uvozom	  modula	  calendar:	  

	  

Izpis	  na	  ekran:	  

	  

Več	  o	  modulu	  calendar	  in	  time	  si	  lahko	  pogledate	  na	  naslednji	  povezavi.	  

	  

V	  programskem	  jeziku	  Python	  je	  še	  veliko	  drugih	  zadev,	  ki	  si	  jih	  je	  zanimivo	  pogledati.	  Z	  nekaterimi	  si	  

lahko	  pomagate	  na	  naslednjih	  spletnih	  straneh:	  

• http://www.korokithakis.net/tutorials/python	  

• http://www.sthurlow.com/python/	  

• http://up.fmf.uni-‐lj.si/index.html#uh2_4	  

	  

Želim	  vam	  veliko	  uspeha	  pri	  reševanju	  nalog	  in	  pri	  samem	  učenju	  programskega	  jezika	  Python.	  

 


