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POVZETEK 

V prvem delu diplomskega dela je obravnavan podroben pregled metode, imenovane 

»igrifikacija«, in njena vloga pri učenju drugega/tujega jezika in temeljnih kemijskih pojmov v 

osnovi šoli v slovenskem kakor tudi v angleškem jeziku. V empiričnem delu diplomske naloge 

sem želela z anketnim vprašalnikom o pogostosti uporabe spletnih aplikacij in gradiv v 

slovenskem in angleškem jeziku preveriti, ali se pri pouku kemije/naravoslovja uporabljajo 

nekatere elemente metode igrifikacije in kako učenci uporabljajo IKT izven šole. Pilotna 

angleška preizkusa znanja iz bralnega razumevanja in besedišča angleških besedil s področja 

naravoslovja (Freeman, 2006) sem uporabila za učence osmega in devetega razreda, saj sem 

želela pri učencih preveriti njihovo razumevanje in poznavanje angleških izrazov za kemijske 

pojme v sobesedilu. Za učence devetega, osmega in sedmega razreda pa sem uporabila tudi 

štiri pilotne kemijske preizkuse znanja (Sajovic idr., 2014), ki preverjajo razumevanje 

naslednjih učnih poglavij (1) atom in periodni sistem, (2) povezovanje delcev/gradnikov ter (3) 

družina ogljikovodikov s polimeri. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo vsi učenci doma 

dostop do spleta, velika večina pa ima doma svoj lastni računalnik. Učenci internet največkrat 

uporabljajo za iskanje informacij in komunikacijo. Učenci pri pouku kemije/naravoslovja 

(skoraj) nikoli ne uporabljajo spletnih aplikacij in gradiv v slovenskem oziroma angleškem 

jeziku in zato menijo, da spletne aplikacije niso učinkovite pri učenju kemije/naravoslovja. Pri 

učenju angleščine pa so mnenja, da so spletne aplikacije učinkovite. Učenci nimajo spletne 

učilnice za kemijo/naravoslovje oziroma sploh ne vedo, ali jo imajo. Več kot polovica učencev 

rada tekmuje in pomaga svojemu vrstniku. Večina učencev osmega razreda ne razume 

angleških besedil s kemijsko vsebino, vendar po že obravnavani učni vsebini razumejo ključne 

pojme vsebinskega sklopa Učnega načrta za kemijo z naslovom »Povezovanje 

delcev/gradnikov «. Tudi velika večina devetošolcev razume angleška besedila s kemijsko 

vsebino in po že obravnavani učni vsebini razume ključne pojme vsebinskega sklopa Učnega 

načrta za kemijo z naslovom »Družina ogljikovodikov s polimeri«. Medtem ko večina učencev 

osmega razreda nima dovolj predznanja, da bi uspešno rešili preizkus znanja z naslovom 

Ogljikovodiki – 8. r., tudi učenci sedmega razreda nimajo dovolj predznanja, da bi uspešno 

rešili preizkus znanja z naslovom Atom in periodni sistem – 7. r. 

Ključni pojmi: igrifikacija, drugi/tuji jezik, spletna gradiva in aplikacije  
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ABSTRACT 

In the first part of my thesis I performed a detailed review of gamification as a method, 

focusing on how it affects learning as a process. Special significance was given to second 

language acquisition and understanding of fundamental terminology in Chemistry, both in 

Slovene and English language. In the empirical part I used a survey, which was structured to 

observe the frequency of applying web-based applications and gamification materials, both 

English and Slovene, to teaching of Chemistry/Science and the usage of ICT outside formal 

education. For the 8th and 9th grade pupils I have decided to use two reading comprehension 

and vocabulary pilot tests (Freeman, 2006), evaluating their knowledge and awareness of 

science related terms in English context. I have also provided the 7th, 8th and 9th grade pupils 

with four pilot chemistry knowledge tests (Sajovic idr., 2014), which assessed their 

comprehension of the following curriculum chapters: (1) The Atom and the Periodic Table, (2) 

Bonding of Particles and (3) The Family of Carbohydrates and their Polymers. The research has 

shown that all the pupils have internet access from their homes and that a great majority even 

owns their own device to do so. They predominantly use it to satisfy their informational and 

communicational needs. They claim that they have never or almost never used web-based 

applications and materials in either English or Slovene while being taught science/chemistry, 

giving them an impression that they lack efficiency in this process of learning. On the contrary, 

they believe that their learning English in this manner is productive. Pupils either do not have 

an online class for science/chemistry or are not aware of its existence. More than half of them 

acknowledges a tendency to either compete with their peers or to help them. Most of the 8th 

grade pupils are not able to comprehend chemistry related English text, but do have 

knowledge of fundamental terms after being taught the »Bonding of Particles« chapter of the 

chemistry curriculum. Similar is true for the 9th grade pupils, which comprehend the English 

basics of the »Family of Carbohydrates and their Polymers« chapter after being familiarized 

with its content. On the other hand, most of the 8th grade pupils do not possess enough pre-

knowledge to successfully complete the »Carbohydrates – 8th grade« test, as goes for 7th 

grade pupils which were unable to perform sufficiently at the »Atom and the Periodic Table – 

7th grade« test.  

Keywords: Gamification, second/foreign language, web-based materials and applications 
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UVOD 

Današnji svet nam prinaša številne spremembe, še posebej kadar govorimo o življenju in delu 

otrok, študentov in mladih. Nove generacije so ves čas obkrožene s hitrim razvojem 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), kar jim omogoča neovirano uporabo 

prenosnih, tabličnih računalnikov in pametnih telefonov, to pa ima pomemben vpliv na razvoj 

otrok, študentov in mladine. Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije je zato 

postala nujna tudi na področju izobraževanja, kar posledično vpliva na način poučevanja in 

učenja v 21. stoletju. Uporaba tehnologije omogoča, da otroci porabijo veliko časa za igranje 

računalniških igric. Iz tega lahko sklepamo, da je uporaba tehnologije za mlajše generacije 

pravzaprav njihovo trenutno oziroma stalno naravno okolje. Skozi leta smo opazili dramatične 

spremembe v nadgradnji računalniške in programske opreme za učenje in poučevanje. 

Predvsem pa smo doživeli večje spremembe v načinu poučevanja različnih generacij (Figueroa, 

2015). 
 

Pojem »igrifikacija« je relativno nov koncept, vendar stara praksa (Ružić in Dumančić, 2015), 

ki se je kot metoda začela uporabljati v različnih disciplinah za izboljšanje in motiviranje učenja 

(Deterding, Dixon, Khaled in Nacke, 2011). Čeprav je izraz »igrifikacija« nov, pa po drugi strani 

prva dokumentacija, ki je vključevala uporabo tega izraza, izvira po navajanju Oxford Analytice 

(2016) iz leta 2008. V preteklosti so z  nekaterimi igrifikacijskimi elementi, kot so na primer 

značke, ocene ali stopnje, vojaški poveljniki ZSSR motivirali vojake in dvigovali njihove učne 

kompetence (Deterding, Dixon, Khaled in Nacke, 2011). Elementi iger so bili skozi zgodovino 

vključeni tudi v druga področja življenja. To še posebej velja za izobraževanje, kjer je treba 

zagotoviti interes in sodelovanje učencev. To pomeni, da so igralne mehanike, kot so nagrade 

in skupinske naloge, postale jedro učnega orodja (Oxford Analytica, 2016).  

V prvem delu diplomske naloge je obravnavan pojem igrifikacija, mehanizmi igrifikacije, 

njegova uporaba pri učenju drugega/tujega jezika in pomen igrifikacije v izobraževanju. Drugi 

del diplomske naloge pa je empiričen: v njem sem najprej analizirala anketni vprašalnik o, 

pogostosti uporabe spletnih aplikacij in gradiv v slovenskem in angleškem jeziku, ki se 

uporabljajo pri pouku kemije/naravoslovja, in kako učenci uporabljajo IKT izven šole. 

Diplomsko delo obravnava tudi vlogo drugega/tujega jezika v procesu igrifikacije, zato sem s 

tem namenom v diplomsko nalogo vključila tudi dva pilotna preizkusa znanja iz angleščine z 

naslovoma Keeping warm in Rainbows, ki so jih reševali učenci osmega in devetega razreda. 
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S pomočjo teh dveh preizkusov znanja sem želela preveriti bralno razumevanje in poznavanje 

angleških izrazov za kemijske pojme v sobesedilu. Hkrati pa bosta ta preizkusa znanja v 

prihodnje uporabljena v procesu igrifikacije.  

Podobno sem storila tudi s štirimi pilotnimi preizkusi znanja iz kemije, in sicer z nalogami, ki so 

preverjale razumevanje naslednjih učnih poglavij: (1) atom in periodni sistem, (2) povezovanje 

delcev/gradnikov ter (3) družina ogljikovodikov s polimeri. S pilotnim preizkusom znanja z 

naslovom Reakcije ogljikovodikov – 9. r. sem pri devetošolcih, ki so to učno vsebino že 

obravnavali pri pouku kemije, želela ugotoviti, ali razumejo oziroma razlikujejo med 

naslednjimi ključnimi pojmi: (1) popolno in nepopolno gorenje ogljikovodikov, (2) vplivi 

produktov gorenja na okolje, (3) substitucija in adicija ter (4) monomer, polimer in 

polimerizacija. Enako sem storila pri osmošolcih, kjer sem s  preizkusom znanja z naslovom 

Povezovanje delcev – 8. r. želela preveriti, ali učenci po že obravnavani učni vsebini razlikujejo 

med naslednjimi ključnimi pojmi: (1) ionska vez/ionska spojina, (2) kovalentna vez (enojna, 

dvojna in trojna), (3) polarna in nepolarna kovalentna vez, (4) (ne)polarnost vezi in 

(ne)polarnost molekule ter (5) ionske in kovalentne spojine. Oba našteta kemijska preizkusa 

znanja bosta v prihodnje uporabljena v procesu igrifikacije.  

Pri drugih dveh osmih razredih sem s preizkusom znanja z naslovom Ogljikovodiki – 8. r.  želela 

preveriti, ali morda osmošolci že poznajo in razumejo ključne pojme, čeprav navedenih vsebin 

pri pouku kemije še niso obravnavali, torej ali poznajo oz. razumejo naslednje ključne pojme: 

(1) nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki, (2) ciklični in aciklični ogljikovodiki, (3) splošna formula 

alkanov, alkenov in alkinov, in (4) poimenovanje ogljikovodikov. Preizkus znanja z naslovom 

Ogljikovodiki – 8. r. bo v prihodnje uporabljen v devetem razredu, saj bo služil kot nekakšen 

predtest. Prav ta predtest bo bistven za nadaljnje razumevanje vsebinskega sklopa z naslovom 

»Družina ogljikovodikov s polimeri«.  

Podoben postopek sem opravila tudi pri sedmošolcih, saj sem s preizkusom znanja z naslovom 

Atom in periodni sistem – 7. r. preverjala, ali so se učenci morda že pred obravnavo te vsebine 

pri pouku kemije v osnovni šoli že seznanili z naslednjimi ključnimi pojmi: (1) atomsko jedro, 

(2) elektronska ovojnica, (3) razporeditev elektronov po  lupinah, (4) zunanji ali valenčni 

elektroni, (5) skupina/perioda in (6) anion/kation. Tudi preizkus znanja Atom in periodni 

sistem – 7. r. bo osmošolcem v nadaljevanju služil kot predtest, ki bo ključen za nadaljnjo 

razumevanje vsebinskega sklopa »Povezovanje delcev«. 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1 Kaj je igrifikacija? 

Igrifikacijo, oziroma angleško gamification, različni avtorji različno definirajo. Deterding in 

sodelavci jo definirajo kot »uvajanje ali uporabo elementov iger v neigralnem kontekstu« 

(Deterding, Dixon, Khaled in Nacke, 2011). Zichermann in Cunninghman (2011) jo 

opredeljujeta kot »proces igralnega razmišljanja in igralne mehanike za vključitev uporabnikov 

in reševanje problemov« (Zichermann in Cunninghman, 2011). Za Amy Jo Kim je igrifikacija 

»uporaba igralnih tehnik, da bi naredili dejavnosti bolj spodbudne in zabavne« (Kim, 2011). 

Svetovno vodilno podjetje za svetovanje The Gartner Group definira igrifikacijo kot »širok 

trend uporabe igralne mehanike v neigralnih okoljih, kot so inovacije, trženje, usposabljanje, 

uspešnost zaposlenih, zdravstvene in socialne spremembe« (Gartner Group, 2011). Za Kappa 

pa je igrifikacija »uporaba igre, ki temelji na igrah, estetiki in razmišljanju igralca, da pritegnejo 

ljudi, jih motivirajo za akcijo, spodbujajo učenje in rešujejo probleme« (Kapp, 2012, str. 13). 

 

Prav pri učenju je vloga igrifikacije še kako pomembna; zelo pomemben vidik igrifikacije v 

izobraževalne namene temelji na posledicah, ki jih imajo predvideni izobraževalni, oziroma 

učni cilji. Te učne cilje bo učenec videl kot izzive, ki jih je treba premagati, da se premakne z 

ene stopnje na drugo. Na koncu postaneta izziv in premik od ene stopnje do druge del učnega 

izida. To ponuja alternativo učiteljem, da lahko učinkovito načrtujejo učenje z izkušnjami in 

tako ponovno premislijo o svojih praksah na podlagi podobnosti, ki jih najdejo v igrah in 

učenju. Poleg tega igrifikacija ponuja učencem priložnost za učenje z izkušnjo, kot to implicira 

socialna igra. Vse igre pa imajo tri osnovne značilnosti: jasno opredeljen sklop pravil igre, hitro 

povratno informacijo in dobro uveljavljen cilj.  

 

Z redkimi izjemami je sodelovanje v igrah prostovoljno in je namenjeno predvsem zabavi. Med 

mnogimi elementi, ki sestavljajo igre, so trije še posebej pomembni za izobraževanje. To so (1) 

mehanski, (2) osebni in (3) čustveni elementi.  
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1.2 Mehanizmi igrifikacije 

1.2.1 Mehanski elementi igrifikacije  

Med (1) mehanske elemente sodijo vkrcanje oziroma spoznavanje, postopno napredovanje s 

cilji in izzivi, priponke oziroma značke in takojšnje povratne informacije. Vkrcanje oziroma 

spoznavanje je namenjeno temu, da igralcu igro predstavimo. Uporablja se na začetku, da  

igralce seznanimo z mehanizmi igre in cilji. Postopni sistem napredovanja vključuje vedno 

nove cilje in izzive. Zlasti pri video igricah je lahko doseganje novih ciljev del nagrade za rešitev 

načeloma vedno težjega problema. Igre so lahko zasnovane v obliki misij (nalog), ravni ali 

nivojev, ki predstavijo dodatne izzive za igralca. Da bi spodbujali postopno napredovanje, so v 

igre pogosto vključili vidne simbole dosežkov, ki so po navadi priponke oziroma značke ali pa 

objave doseženega nivoja. To zagotavlja več vmesnih ciljev igre, kar zagotovi, da je igralec med 

igro ves čas motiviran za sodelovanje in ni osredotočen le na nalogo, ki sledi, saj bi to lahko  

privedlo do pomanjkanja zanimanja, če je morda cilj še predaleč, ali pa do pomanjkanja 

motivacije za nadaljnje sodelovanje v igri ipd. Dobre igre so zasnovane tako, da so odzivne, kar 

pomeni, da igralec sproti prejema povratne informacije.  

 

1.2.2 Osebni elementi igrifikacije 
 

Med (2) osebne elemente sodijo vidni statusi oziroma avatarji, kolektivne odgovornosti ali 

uvrstitve oziroma rangi uvrstitve. Avatarji se razlikujejo od 3D predstavitve znakov do 

abstraktnih simbolov. Skoraj vedno so zasnovani tako, da omogočajo osebno izražanje in 

ustvarjalnost. Uporabniška imena ali vzdevki igralca so v igri dodaten element socialnega 

prilagajanja. Prednost te oblike igrifikacije je predvsem socialna. Kolektivna odgovornost je 

oblika igrifikacije, ki je namenjena uporabi skupinske dejavnosti in spodbuja učence pri 

nadaljnjem učenju. Osredotočena je predvsem na koncept timskega dela in sodelovanja. 

Uvedba lestvic sodi med najpogostejše elemente igrifikacije. Vse tekmovalne igre razvrščajo 

igralce glede na njihove sposobnosti ali dosežke. Pojavljajo se predvsem v tekmovalnih igrah, 

kjer največja dosežena vrednost zaseda prvo mesto na lestvici in najmanjša vrednost zadnje 

mesto. Le redko uporabljajo javno objavljene lestvice dosežkov za učence na osnovnošolski 

ravni, saj tisti, ki so na dnu lestvice, lahko izgubijo zaupanje in motivacijo, kar lahko privede do 

družbenega izključenosti in psihološke škode.  
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1.2.3 Čustveni elementi igrifikacije  

Tretji elementi igre pa so (3) čustveni elementi, ki so ključni za igralca, saj pri njemu povzročijo 

duševno stanje, imenovano »tok« (ang. flow). To je stanje popolne osredotočenosti na nalogo. 

Csikszentmihalyi, Abuhamdeh in Nakamura (2005) menijo, da obstajajo trije potrebni pogoji 

za doseganje tega stanja. To so (1) jasen cilj ali niz ciljev, (2) jasne in takojšnje povratne 

informacije in (3) ravnovesje med izzivom in zmožnostmi. Da je pri igralcu doseženo duševno 

stanje, imenovano »tok«, pa mora biti seveda raven izziva primerno visoka (Csikszentmihalyi, 

Abuhamdeh in Nakamura, 2005). 

1.3 Vloga igrifikacije pri učenju drugega/tujega jezika 

Igrifikacija pa se uporablja tudi za izboljšanje učenja drugega/tujega jezika. Učitelj načrtuje 

učni proces učenja drugega/tujega jezika tako, da izbira različno težke naloge, ki kasneje 

privedejo do tekočega znanja drugega/tujega jezika. Učenec kot igralec bi na primer z 

izvajanjem igrifikacije pri učenju drugega/tujega jezika lahko mislil samo na nalogo in se veselil, 

da jo bo uspešno končal (Figueroa, 2015). Če to prevedemo v psihopedagoški vidik, potem to 

pomeni, da se bo učenec po uspešnem reševanju naloge v drugem/tujem jeziku premaknil 

naprej (Ames, 1990). S tem postanejo učenci bolj angažirani in motivirani. Poleg tega se 

motivacija v učnem okolju povečuje, saj z nagradnim sistemom javno nagradimo uspešnost 

učenca. 

 

Cilj igrifikacije v izobraževanju je, da učitelji pri učnih urah z uporabo tehnologije, ki je učencem 

blizu, pripravijo za učence izkušnjo v obliki igre, ki jih bo spomnila na njihovo vsakdanje 

življenje. Na ta način je ne samo učenje drugega/tujega jezika, ampak tudi ostalih predmetov 

za učence lahko bolj privlačno in poučno. Za vsako spremembo vedenja je treba učence 

motivirati in prav to igrifikacija omogoča učencu: da s pomočjo izkušenj, ki so mu blizu in v 

obliki igre preko igre pridobi nova znanja iz drugega/tujega jezika in hkrati usvoji tudi nove 

spretnosti za reševanje nalog. Pomembno je tudi dejstvo, da so ljudje radi del rešitve in se na 

naraven način odzovejo na občutke, kot so sreča, empatija in frustracija, ali celo sledijo 

socialnim pravilom (Fogg, 2002).  
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1.4 (Zakaj) uporaba igrifikacije v izobraževanju?  

Ključni problem v današnjem času je premajhna priljubljenost naravoslovnih predmetov. S 

tem problemom se ne srečujemo samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. Zanimanje za 

naravoslovje je v veliki meri odvisno od tega, kakšen je in kakšen bo pouk naravoslovja v 

osnovni šoli (Skurjeni, Dolinšek in Strašek, 2008). Čeprav se znanje naravoslovnih ved v petih 

letih podvoji, teh predmetov ne moremo poučevati samo s prenosom podatkov in informacij 

v glave učencev (Čepič, 2011). Težave današnjega časa so, da se od posameznikov ne zahtevajo 

spretnosti, ki so ključne pri predmetu naravoslovja. Naloga učitelja je, da učencem postavi 

individualne naloge in jim posreduje osnovne metode in koncepte, ki jih bodo lahko uporabili 

v življenjskih situacijah. V večini primerov razvijamo razumevanje teorij in konceptov s svojo 

lastno izkušnjo. V fiziki ali kemiji so učenci kar najprej izpostavljeni številnim nenavadnim 

izrazom, zaradi česar imajo manj motivacije ali življenjskih izkušenj (Sládek, Miléř in Benárová, 

2011). 

Pri večji učinkovitosti poučevanja naravoslovja in večji privlačnosti njegovega učenja sta 

mednarodni raziskavi PISA (Programme for International Student Assessment) in TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) v veliko pomoč, saj sta postali zelo 

pomembni za oblikovanje razvoja izobraževalnega sistema (Skurjeni, Dolinšek in Strašek, 

2008). Zunanje preverjanje znanja TIMSS (Mednarodna raziskava trendov znanja matematike 

in naravoslovja) se izvaja vsaka štiri leta v četrtem in osmem razredu osnovne šole ter pod 

okriljem Mednarodne zveze za poučevanje učinkov izobraževanja. Pri raziskavi TIMSS merimo 

trende dosežkov učencev na področju matematike in naravoslovja, ki so vezani na učni načrt 

za osnovno šolo. V procesu učenja in poučevanja naravoslovja raziskava TIMSS na vrh postavlja 

pomen znanstvenega raziskovanja. Cilji te raziskave so predvsem to, da ugotovimo, kako 

naraščajo matematične in naravoslovne spretnosti/zmožnosti od četrtega do osmega razreda, 

spremljamo in primerjamo učinkovitosti poučevanja in učenja naravoslovja, pridobimo boljše 

razumevanje okoliščin, v katerih se učenci učijo, ter s pomočjo rezultatov presodimo stanje 

šolskega sistema. Drugo zunanje preverjanje pa je PISA (Programme for International Student 

Assessment), ki se izvaja vsaka tri leta v državah članicah Organizacije za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah in v katero so vključeni 15-letniki, dijaki. 

Raziskava preverja bralno, matematično in naravoslovno pismenost. Večji obseg nalog in 

vprašanj je namenjen določenemu področju vsakega cikla raziskave, npr. leta 2015 je bila to 
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naravoslovna pismenost (Pedagoški inštitut, 2016). Prav ta raziskava nam omogoča vpogled v 

znanje in spretnosti, ki jih morajo učenci uporabiti v vsakodnevnih situacijah in niso odvisni od 

učnih načrtov. Raziskava PISA zajema ključne naravoslovne kompetence, kot so: znanstveno 

razlaganje pojavov, načrtovanje naravoslovno-znanstvene raziskave, evalviranje in 

znanstveno interpretiranje rezultatov (Zupanc, 2018).  

Poleg mednarodnih raziskav pa nam lahko pri poučevanju naravoslovnih predmetov pomagajo 

različne metode dela. Ena izmed njih je dokaj nova metoda, imenovana igrifikacija. Igrifikacija 

je precej zapleten proces, ki ni samo uporaba točk, priponk in ocen v aplikacijah in dejavnostih. 

V večini primerov nam pri poučevanju najbolj pomaga uporaba tehnologije in seveda ustrezno 

strokovno znanje. Vsi razlogi, kot so kdo, kdaj, kje in kako uporabljati igrifikacijo v 

izobraževanju, morajo biti čim bolj jasno opredeljeni in zahtevati nekaj znanstvenega 

načrtovanja. Rezultati aplikacij, ki podpirajo igrifikacijo, morajo biti preverjeni in analizirani. 

Oblikovanje eLab-a (ki je opredeljen tudi kot: "vgrajeni virtualni laboratorij"), predstavlja 

dober primer vključevanja elementov igrifikacije v proces načrtovanja pouka (Ionica in Leba, 

2015). 

Za sprejemanje igrifikacije za potrebe po svetu je pred kratkim globalno medijsko podjetje 

Mashable website (2017) definiralo koncept igrifikacije kot »koristi od 'pripovedovanja 

zgodbe', 'značk', 'znakov' in 'certifikatov', da bi motivirali, testirali in zagotovili nove priložnosti 

za izboljšanje vključenih elementov«. V tem podjetju verjamejo, da lahko s to tehniko lažje in 

bolj motivirano dokončamo neko dolgočasno dejavnost (Mashable, 2017). Glavni razlogi, ki so 

se pojavili pri uporabi igrifikacije pri učenju, so:  

-  izbrati delo, ki je bolj zabavno in obvladljivo kakor dolgočasno,  

-  prenos trdega dela na bolj prijetne naloge, 

-  pomoč, za lažjo osredotočenost,   

-  povečati udeležbo,  

- zagotoviti motivacijo in zadovoljstvo, 

- pomoč posameznikom pri povečanju uporabe medijskih orodij, da bi dosegli nekatere 

cilje,  

- pomoč učencem, da so aktivnejši in da bolj sodelujejo, 

- pomoč posameznikom, da so bolj samozavestni in sposobni enostavno uporabljati 

medijska orodja, da bi s tem zadovoljili njihove potrebe (Çeker in Özdamli, 2017). 
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2 EMPIRIČNI DEL  

2.1 Namen in cilji 

Namen diplomskega dela je pregled literature v povezavi z vlogo in uporabo igrifikacije pri 

učenju temeljnih kemijskih pojmov v osnovi šoli v slovenskem in angleškem jeziku. Cilj 

diplomskega dela je tudi pregled stanja v učni praksi, ki je vezan na pogostost uporabe spletnih 

aplikacij in gradiv v slovenskem in angleškem jeziku, ki se uporabljajo pri pouku 

kemije/naravoslovja, in kako učenci uporabljajo IKT izven šole (npr. ali imajo učenci doma svoj 

računalnik in dostop do spleta in s kakšnim namenom ga uporabljajo, ali imajo oz. uporabljajo 

spletno učilnico za kemijo tudi doma in ali radi tekmujejo oziroma pomagajo svojemu vrstniku 

itn.). Z omenjenimi vprašanji želim preveriti, ali pri pouku uporabljajo nekatere elemente 

metode igrifikacije, ki temelji na spletnih aplikacijah in tekmovanju. Zaradi obravnave 

drugega/tujega jezika v diplomskem delu je cilj tudi z dvema pilotnima preizkusoma znanja iz 

angleščine z naslovoma Keeping warm in Rainbows ugotoviti, ali učenci osmega in devetega 

razreda razumejo in poznajo angleške izraze za kemijske pojme v sobesedilu in hkrati preveriti, 

ali sta angleška preizkusa znanja dovolj zanesljiva in veljavna, da bosta v prihodnje uporabljena 

v procesu igrifikacije.  

Podobno sem storila tudi s štirimi pilotnimi preizkusi znanja iz kemije, in sicer z nalogami, ki 

preverjajo razumevanje naslednjih učnih poglavij (1) atom in periodni sistem, (2) povezovanje 

delcev/gradnikov ter (3) družina ogljikovodikov s polimeri. S pilotnim preizkusom znanja z 

naslovom Reakcije ogljikovodikov – 9. r. sem pri devetošolcih, ki so to učno vsebino že 

obravnavali pri pouku kemije, želela ugotoviti, ali razumejo oziroma razlikujejo med 

naslednjimi ključnimi pojmi: (1) popolno in nepopolno gorenje ogljikovodikov, (2) vplivi 

produktov gorenja na okolje, (3) substitucija in adicija ter (4) monomer, polimer in 

polimerizacija. Enako sem storila pri osmošolcih, kjer sem s  preizkusom znanja z naslovom 

Povezovanje delcev – 8. r. želela preveriti, ali učenci po že obravnavani učni vsebini razlikujejo 

med naslednjimi ključnimi pojmi: (1) ionska vez/ionska spojina, (2) kovalentna vez (enojna, 

dvojna in trojna), (3) polarna in nepolarna kovalentna vez, (4) (ne)polarnost vezi in 

(ne)polarnost molekule ter (5) ionske in kovalentne spojine. Oba našteta kemijska preizkusa 

znanja bosta v prihodnje uporabljena v procesu igrifikacije.  
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Pri drugih dveh osmih razredih sem s preizkusom znanja z naslovom Ogljikovodiki – 8. r.  želela 

preveriti, ali morda osmošolci že poznajo in razumejo ključne pojme, čeprav navedenih vsebin 

pri pouku kemije še niso obravnavali, torej ali poznajo oz. razumejo naslednje ključne pojme: 

(1) nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki, (2) ciklični in aciklični ogljikovodiki, (3) splošna formula 

alkanov, alkenov in alkinov, in (4) poimenovanje ogljikovodikov. Preizkus znanja z naslovom 

Ogljikovodiki – 8. r. bo v prihodnje uporabljen v devetem razredu, saj bo služil kot nekakšen 

predtest. Prav ta predtest bo bistven za nadaljnje razumevanje vsebinskega sklopa z naslovom 

»Družina ogljikovodikov s polimeri«.  

Podoben postopek sem opravila tudi pri sedmošolcih, saj sem s preizkusom znanja z naslovom 

Atom in periodni sistem – 7. r., preverjala, ali so se učenci morda že pred obravnavo te vsebine 

pri pouku kemije v osnovni šoli spoznali z naslednjimi ključnimi pojmi: (1) atomsko jedro, (2) 

elektronska ovojnica, (3) razporeditev elektronov po lupinah, (4) zunanji ali valenčni elektroni, 

(5) skupina/perioda in (6) anion/kation. Tudi preizkus znanja Atom in periodni sistem – 7. r. 

bo osmošolcem v nadaljevanju služil kot predtest, ki bo ključen za nadaljnjo razumevanje 

vsebinskega sklopa »Povezovanje delcev«. 
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2.2 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

Raziskovalna vprašanja, na katera želim odgovoriti, so:  

• Ali imajo učenci doma svoj računalnik in dostop do spleta?  

• Kako pogosto učenci pri pouku kemije/naravoslovja uporabljajo spletne aplikacije in 

gradiva v slovenskem oziroma angleškem jeziku?  

• Ali imajo na šoli spletno učilnico za kemijo/naravoslovje? 

• Za kaj učenci največkrat uporabljajo internet?  

• Ali so spletne aplikacije učinkovite pri učenju kemije/naravoslovja in tujega jezika?  

• Ali učenci radi tekmujejo in pomagajo svojemu vrstniku? 

• Ali večina učencev osmega razreda po že obravnavani učni vsebini razume učne cilje, ki so 

vezani na ključne pojme vsebinskega sklopa Učnega načrta za kemijo z naslovom 

»Povezovanje delcev/gradnikov«?  

• Ali večina učencev devetega razreda po že obravnavani učni vsebini razume učne cilje, ki 

so vezani na ključne pojme vsebinskega sklopa Učnega načrta za kemijo z naslovom 

»Družina ogljikovodikov s polimeri«? 

• Ali večina učencev osmega in devetega razreda razume angleška besedila s kemijsko 

vsebino? 

• Ali ima večina učencev osmega razreda dovolj predznanja, da bi uspešno rešili preizkus 

znanja z naslovom Ogljikovodiki – 8. r. ? 

• Ali ima večina učencev sedmega razreda dovolj predznanja, da bi uspešno rešili preizkus 

znanja z naslovom Atom in periodni sistem – 7. r. ? 
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2.3 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi sem uporabila kvantitativen raziskovalni pristop. Raziskava temelji na deskriptivni 

in neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja.  

 

2.4 Vzorec 

Vzorec raziskave predstavljajo učenci in učenke dveh sedmih, treh osmih in enega devetega 

razreda dveh ljubljanskih osnovnih šol. Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2017/2018.  

Učencev dveh sedmih razredov je bilo 44, učencev treh osmih razredov 50 in 22 učencev 

devetega razreda. V raziskavi je skupaj sodelovalo 116 učencev, od tega 60 dečkov in 56 deklic 

iz dveh ljubljanskih osnovnih šol.  

  Tabela 1: Predstavitev vzorca 
 Fantje Dekleta Skupaj 

7. razred 20 24 44 

8. razred 32 18 50 

9. razred 8 14 22 

Skupaj 60 56 116 
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2.5 Opis instrumenta 

Za pridobivanje rezultatov izvedene raziskave so bili izdelani naslednji instrumenti:  

1.  Anketni vprašalnik (Priloga št. 1) o pogostosti uporabe spletnih gradiv in aplikacij pri pouku 

kemije/naravoslovja je vseboval dvajset vprašanj. Prvih osem vprašanj sprašuje po osnovnih 

podatkih (šola, spol, razred, število let učenja angleščine, ocena pri kemiji/naravoslovju in 

angleščini, ali je to prva ali zadnja ura obravnavane učne ure ter okoliščine testiranja). Nato 

sledi dvanajst specifičnih vprašanj, ki sprašujejo o dostopnosti do svetovnega spleta, kako 

pogosto pri pouku kemije/naravoslovja in angleščine uporabljajo spletna gradiva, ali imajo 

spletno učilnico, za kaj internet največkrat uporabljajo, ali menijo, da so spletna gradiva in 

aplikacije učinkovite pri učenju kemije, angleščine in drugih predmetov ter ali radi tekmujejo 

in pomagajo vrstniku. Zadnje, dvajseto vprašanje pa je zastavljeno v obliki ocenjevalne 

lestvice, kjer so morali učenci obkrožiti ustrezno številko glede na strinjanje s posamezno 

trditvijo o uporabi spletnih gradiv, aplikacij, tekmovalnosti in pomoči svojim vrstnikom.     

2. Pilotna preizkusa znanja bralnega razumevanja iz angleščine z naslovom Keeping warm 

(Priloga št. 2) za osmi in Rainbows (Priloga št. 3) za deveti razred sta vsebovala dve nalogi: ena 

meri bralno razumevanje, druga pa rabo besedišča v sobesedilu (Keeping warm in Physical 

properties of water). Uporabila sem dva tipa nalog, in sicer 1) izbirni – učenci so izbirali med 

štirimi danimi odgovori in 2) vstavljanje besed v vrzeli z danim naborom besed (Rainbows in 

posamezni primeri). V pilotnem angleškem testu znanja z naslovom Keeping warm je bilo pri 

prvi nalogi šest posameznih testnih postavk, kar pomeni, da je bilo možnih šest točk, pri drugi 

nalogi pa enaindvajset testnih postavk, torej enaindvajset možnih točk. Skupno število točk pri 

obeh nalogah znaša 27. V pilotnem angleškem testu znanja z naslovom Rainbows pa je bilo 

pri prvi nalogi dvanajst testnih postavk, torej dvanajst možnih točk, pri drugi nalogi pa je bilo 

osem testnih postavk, kar pomeni osem možnih točk. Skupno število točk pri obeh nalogah 

znaša 20. 

3. Pilotni preizkusi znanja iz kemije:  

V devetem razredu sem uporabila pilotni kemijski preizkus znanja z naslovom Reakcije 

ogljikovodikov – 9. r. (Priloga št. 4), ki je vseboval 19 nalog, od tega 13 nalog z enim pravilnim 

odgovorom, tremi nalogami s kratkimi odgovori, eno nalogo z več pravilnimi odgovori in eno 

nalogo povezovanja.  



Ajda Premrl. Vloga igrifikacije in jezika pri učenju kemijskih vsebin v osnovni šoli. Diplomsko delo.  
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

13 
 

V enem osmem razredu sem uporabila pilotni preizkus znanja z naslovom Povezovanje delcev 

– 8. r. (Priloga št. 5), ki je vseboval 32 nalog. Nalog z enim pravilnim odgovorom je bilo 

dvanajst, osem nalog alternativnega tipa, deset nalog dopolnjevanja in dve nalogi z več 

pravilnimi odgovori.  

Pri drugih dveh osmih razredih sem uporabila pilotni preizkus znanja Ogljikovodiki – 8. r. 

(Priloga št. 6), ki je vseboval 14 nalog, od tega pet nalog z enim pravilnim odgovorom, tri naloge 

z več pravilnimi odgovori in tri naloge dopolnjevanja, dve nalogi s kratkimi odgovori ter ena 

naloga povezovanja.  

V dveh sedmih razredih pa sem uporabila preizkus znanja z naslovom Atom in periodni sistem 

– 7. r. (Priloga št. 7), ki je vseboval 15 nalog. Največ (devet) nalog je bilo z enim pravilnim 

odgovorom, dve nalogi z več pravilnimi odgovori, tri naloge dopolnjevanja ter ena naloga 

alternativnega tipa. Vsi pilotni kemijski preizkusi znanja so se reševali 20 minut.  
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2.6 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

1. Anketni vprašalnik o pogostosti uporabe spletnih aplikacij pri pouku kemije/naravoslovja 

sem razdelila med učence sedmega, osmega in devetega razreda.  

2. Pilotiranje angleških in kemijskih preizkusov znanja, ki bodo uporabljeni v procesu 

igrifikacije, sem izvedla tako, da so učenci osmega in devetega razreda najprej rešili preizkus 

znanja za bralno razumevanje angleškega besedila, sestavljen iz dveh nalog. Prva je bila naloga 

vstavljanja v vrzeli (Keeping warm in Physical properties of water), druga pa je bila naloga 

izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom (Rainbows in posamezni primeri). Sledilo je še 

reševanje različnih pilotnih preizkusov znanja iz kemije. En osmi razred je reševal preizkus 

znanja z naslovom Povezovanje delcev – 8. r., druga dva osma razreda pa preizkus znanja z 

naslovom Ogljikovodiki – 8. r. Samo en deveti razred je reševal preizkus znanja z naslovom 

Reakcije ogljikovodikov – 9. r. Dva sedma razreda pa sta reševala preizkus znanja z naslovom 

Atom in periodni sistem – 7. r.  

Vse zbrane podatke o uspešnosti reševanja posameznih nalog sem vnesla v program Excel, s 

katerim sem tudi izdelala ustrezne grafe. Analizirala sem naloge iz angleških preizkusov znanja 

z naslovoma Keeping warm in Rainbows, tako da sem izračunala indeks težavnosti in indeks 

diskriminativnosti. Naloge v posameznih preizkusih znanja (Povezovanje delcev – 8. r., 

Ogljikovodiki – 8. r., Reakcije ogljikovodikov – 9. r. in Atom in periodni sistem – 7. r.), ki so 

jih reševali učenci v sedmem, osmem in devetem razredu, so bile različnih stopenj po Bloomovi 

taksonomiji, ki bodo v diplomskem delu natančno opredeljene, prav tako bodo predstavljene 

vse rešitve uporabljenih nalog v posameznih preizkusih znanja.  
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2.7 Rezultati z interpretacijo 

2.7.1 Rezultati anketnega vprašalnika o pogostosti uporabe spletnih gradiv in aplikacij pri 

pouku kemije/naravoslovja 

Anketni vprašalnik o pogostosti uporabe spletnih gradiv in aplikacij pri pouku 

kemije/naravoslovja je rešilo 116 učencev, od tega 60 dečkov in 56 deklic. Večina učencev se 

uči angleški jezik od sedem do osem let. Povprečna ocena pri angleščini v osmem razredu je 

3,8, v devetem pa 4,1. Pri kemiji pa je povprečna ocena v osmem razredu 3,6, v devetem pa 

3,8.  

Osmo vprašanje je spraševalo po okoliščinah testiranja (ali so imeli učenci na ta dan pred 

testiranjem kakšno preverjanje znanja ali spraševanje). Spodnji graf 1 nam prikazuje, da je 

imelo 16 % testirancev pred reševanjem anketnega vprašalnika, angleškega in kemijskega 

testa znanja preverjanje znanja, 19 % učencev spraševanje, ostalih 65 % testirancev pa pred 

reševanjem ni imelo ničesar. 

 

Graf 1: Odgovori na 8. vprašanje anketnega vprašalnika 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati od devetega vprašanja naprej, ki so specifični in se 

navezujejo na uporabo spletnih gradiv, aplikacij ter na tekmovalnost in pomoč svojim 

vrstnikom. 
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• Raziskovalno vprašanje: Ali imajo učenci doma svoj računalnik in dostop do spleta?  

Vprašanje 9: Ali imaš doma svoj računalnik?  

 

Graf 2: Odgovori na 9. vprašanje anketnega vprašalnika 

Na deveto vprašanje anketnega vprašalnika oziroma raziskovalno vprašanje, kjer me je 

zanimalo, ali imajo učenci doma svoj računalnik, je 73 % učencev odgovorilo, da imajo doma 

svoj lastni računalnik, ostalih 26 % pa ga doma nima.  

Vprašanje 10: Ali imate doma dostop do svetovnega spleta oz. interneta?  

 

Graf 3: Odgovor na 10. vprašanje anketnega vprašalnika 

Vsi učenci imajo doma dostop do svetovnega spleta oziroma interneta, čeprav nimajo vsi 

učenci doma svojega lastnega računalnika. 

 

 

73%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

DA NE

9. vprašanje: Ali imaš doma svoj računalnik?

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

DA NE

10. vprašanje:  Ali imate doma dostop do 
svetovnega spleta oz. interneta?



Ajda Premrl. Vloga igrifikacije in jezika pri učenju kemijskih vsebin v osnovni šoli. Diplomsko delo.  
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

17 
 

• Raziskovalno vprašanje: Kako pogosto učenci pri pouku kemije uporabljajo spletne 

aplikacije in gradiva v slovenskem oziroma angleškem jeziku?  

Vprašanje 11: Kako pogosto pri pouku kemije/naravoslovja uporabljate spletne aplikacije in 

gradiva v slovenskem oziroma angleškem jeziku? 

 

Graf 4: Odgovori na 11. vprašanje anketnega vprašalnika 
Iz zgornjega Grafa 4 lahko razberemo, da več kot polovica učencev meni, da pri pouku 

kemije/naravoslovja nikoli ne uporabljajo spletna gradiva in aplikacije v slovenskem oziroma 

v angleškem jeziku, 31 % učencev pravi, da skoraj nikoli ne uporabljajo slovenskih oz. angleških 

spletnih gradiv in aplikacij pri pouku kemije/naravoslovja, samo 15 % učencev pa je mnenja, 

da pogosto uporabljajo spletna gradiva pri pouku kemije/ naravoslovja.  

• Raziskovalno vprašanje: Ali imajo na šoli spletno učilnico za kemijo/naravoslovje? 

Vprašanje 12: Ali imate na šoli spletno učilnico – Moodle za kemijo/naravoslovje? 

 

Graf 5: Odgovori na 12. vprašanje anketnega vprašalnika 
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Iz grafa 5 lahko razberemo, da je samo 39 % učencev odgovorilo, da imajo na šoli spletno 

učilnico za kemijo oz. naravoslovje, 32 % učencev pravi, da spletne učilnice nimajo, ostalih       

29 % učencev pa sploh ne ve, ali imajo na šoli spletno učilnico.  

• Raziskovalno vprašanje: Za kaj učenci največkrat uporabljajo internet?  

Vprašanje 13: Ko uporabljam splet oz. internet kjerkoli, ga največkrat uporabim ...   

 

Graf 6: Odgovori na 13. vprašanje anketnega vprašalnika 

Graf 6 nam prikazuje, za kaj učenci največkrat uporabljajo internet. Največ učencev uporablja 

internet za iskanje informacij (54 %) in komunikacijo (41 %), samo 5 % pa za igranje igric. 

Vprašanje 14: Ali meniš, da ti lahko spletna gradiva in aplikacije pomagajo pri učenju različnih 

predmetov v osnovni šoli? 

 

Graf 7: Odgovori na 14. vprašanje anketnega vprašalnika 
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Graf 7 nam prikazuje odgovore na štirinajsto vprašanje, kjer je 91 % učencev mnenja, da so 

spletna gradiva in aplikacije v veliko pomoč pri učenju različnih predmetov. Samo 9 % 

testirancev pa je mnenja, da spletne aplikacije in gradiva ne pomagajo pri učenju različnih 

predmetov. 

• Raziskovalno vprašanje: Ali so spletne aplikacije učinkovite pri učenju kemije/naravoslovja 

in tujega jezika? 

Vprašanje 15: Ali meniš, da je učenje kemije/naravoslovja s spletnimi aplikacijami učinkovito?  

 

Graf 8: Odgovori na 15. vprašanje anketnega vprašalnika 

Glede na to, da je 91 % učencev pri prejšnjem, 14. vprašanju odgovorilo, da so spletne 

aplikacije učinkovite pri učenju različnih predmetov, je samo 37 % učencev mnenja, da so 

spletne aplikacije učinkovite pri učenju kemije oz. naravoslovja, 6 % testirancev je mnenja, da 

učenje s spletnimi aplikacijami ni učinkovito, ostalih 57 % testirancev pa ne ve, ali je lahko 

učenje kemije/naravoslovja z aplikacijami učinkovito. Učenci so takega mnenja morda zato, 

ker so že pri enajstem vprašanju odgovorili, da pri pouku kemije/naravoslovja nikoli oz. skoraj 

nikoli ne uporabljajo spletnih gradiv, aplikacij in sploh ne vedo, kako jim lahko spletne 

aplikacije in gradiva pomagajo pri učenju kemije/naravoslovja.  
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Vprašanje 16: Ali meniš, da je učenje tujega jezika s pomočjo spletnih aplikacij učinkovito? 

 

Graf 9: Odgovori na 16. vprašanje anketnega vprašalnika 

Učenci so drugačnega mnenja pri 16. vprašanju, saj je kar 70 % učencev odgovorilo, da so 

spletna gradiva učinkovita pri učenju tujega jezika. Očitno je učencem bolj znana uporaba 

aplikacij in gradiv pri pouku tujega jezika kot pri pouku kemije/naravoslovja. Samo 10 % 

testirancev se ne strinja s tem, da spletne aplikacije pomagajo pri učenju tujega jezika, ostalih 

20 % pa ne ve oz. se ne more odločiti, ali so lahko spletne aplikacije in gradiva učinkovita pri 

učenju tujega jezika.  

Vprašanje 17: Bi se ti zdelo zabavno, če bi lahko snov, ki ste jo tisti dan obravnavali pri pouku, 

hkrati utrdil in pri tem še tekmoval z drugimi sošolci ob uporabi spletne aplikacije?  

 

Graf 10: Odgovori na 17. vprašanje anketnega vprašalnika 
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Malo več kot polovica, 58 % učencev je mnenja, da bi se jim zdelo zabavno, če bi snov, ki so jo 

obravnavali pri pouku, utrdili ob uporabi spletnih aplikacij in zraven še tekmovali s svojimi 

sošolci. Učencev, ki se ne strinjajo s tem, da bi snov utrdili s pomočjo spletne aplikacije in pri 

tem tekmovali, je 16 %, ostalih 26 % učencev pa ne ve, ali bi se jim zdelo zabavno, da bi snov 

utrdili s spletno aplikacijo in pri tem še tekmovali. To bi bilo v praksi  tudi izvedljivo, saj večina 

učencev rada tekmuje, kot bomo videli tudi pri naslednjem, 18. vprašanju, in to bi jim 

predstavljalo dodatno motivacijo za reševanje različnih nalog ob uporabi spletnih gradiv. 

• Raziskovalno vprašanje: Ali učenci radi tekmujejo in pomagajo svojemu vrstniku? 

Vprašanje 18: Ali rad tekmuješ?  

 

Graf 11: Odgovori na 18. vprašanje anketnega vprašalnika 

Na osemnajsto vprašanje oziroma raziskovalno vprašanje, ki je spraševalo, ali učenci radi 

tekmujejo, je 61 % učencev odgovorilo, da radi tekmujejo, 25 % učencev pa pravi, da ne marajo 

tekmovati. Več kot polovica učencev, kot prikazuje Graf 11, rada tekmuje in to lahko 

predstavlja dodatno motivacijo za druge učence ter za reševanje različnih nalog ob uporabi 

spletnih gradiv.  
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Vprašanje 19: Ali rad pomagaš svojemu vrstniku? 

 

Graf 12: Odgovori na 19. vprašanje anketnega vprašalnika 

Graf 12 nam prikazuje odgovore na devetnajsto vprašanje oz. raziskovalno vprašanje, ki je 

učence spraševal, ali radi pomagajo svojemu vrstniku. Več kot tri četrtine učencev (79 %) je 

odgovorila, da radi pomagajo svojim vrstnikom, samo 3 % učencev ne želi oz. ne radi pomagajo 

svojim vrstnikom, ostalih 16 % pa ne ve oz. se ne more odločiti, ali radi pomagajo svojim 

vrstnikom. Rezultat je zelo pozitiven, saj zelo veliko učencev želi pomagati oziroma že pomaga 

svojim vrstnikom, če imajo težave.  
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Vprašanje 20: Obkrožite ustrezno številko glede strinjanja s spodnjimi sedmimi trditvami. 

1 - Se absolutno ne strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - se strinjam;  4 - se popolnoma strinjam 

Prva trditev: Če pri pouku pri kateremkoli predmetu pri učni uri nisem popolnoma razumel 

obravnavane snovi, si doma pomagam tako, da poiščem informacije na spletu. 

 

Graf 13: Odgovori na prvo trditev 20. vprašanja anketnega vprašalnika 

S prvo trditvijo se (popolnoma) strinja 63 % učencev, saj večina učencev, kot so že navedli pri 

13. vprašanju, uporablja internet za iskanje informacij. S prvo trditvijo pa se (absolutno) ne 

strinja 37 % učencev, saj ne poiščejo informacij na spletu, če pri pouku niso popolnoma 

razumeli obravnavano učno snov.  

Druga trditev: Če želim pri pouku kemije/naravoslovja že obravnavano snov utrditi, si doma 

pomagam tako, da poiščem ustrezno vsebino v i-učbeniku za kemijo in si z njo pomagam. 

 

Graf 14: Odgovori na drugo trditev 20. vprašanja anketnega vprašalnika 
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Z drugo trditvijo se (absolutno) strinja 54 % učencev, saj si doma pomagajo z i-učbenikom za 

kemijo/naravoslovje in tako utrdijo obravnavano snov. Učencev, ki se s to trditvijo (absolutno) 

ne strinjajo, je 46 %, saj po mojem mnenju sploh ne vedo, kaj to i-učbenik je, oziroma snovi 

sploh ne utrdijo.  

Tretja trditev: Če želim pri pouku angleščine že obravnavano snov utrditi, si doma pomagam 

tako, da poiščem ustrezno vsebino v i-učbeniku za angleščino in si z njo pomagam.  

 

Graf 15: Odgovori na tretjo trditev 20. vprašanja anketnega vprašalnika 

S tretjo trditvijo se (absolutno) strinja 55 % učencev in si pri utrditvi učne snovi doma pomagajo 

z i-učbenikom za angleščino. S to trditvijo se veliko več učencev strinja kot s prejšnjo, drugo 

trditvijo, saj so učenci očitno s spletnimi gradivi bolj seznanjeni pri pouku angleščine kot 

kemije/naravoslovja, zato verjetno vedo, kje lahko poiščejo vsebino za utrditev snovi. 

Učencev, ki pa se s tem (absolutno) ne strinjajo, je 36 %. 
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Četrta trditev: V primeru, da me nekaj zanima, o tej temi poiščem informacije na spletu, pri 

čemer me to, da je razlaga opisana v tujem jeziku, ne ovira. 

 

Graf 16: Odgovori na četrto trditev 20. vprašanja anketnega vprašalnika 

S to trditvijo se (ne) strinja 45 % učencev, ki jih informacije na spletu v tujem jeziku (ne) ovirajo. 

S tem, da učenci poiščejo informacije o neki temi na spletu in je razlaga v tujem jeziku, se 

(absolutno) (ne) strinja 35 % učencev. Menim, da je veliko več informacij na spletu v tujem 

jeziku, in če imaš težave z razumevanjem besedišča v tujem jeziku, lahko to predstavlja veliko 

ovir, zato bi raje poiskal/dobil informacije v slovenskem jeziku. 

Peta trditev: Če bi lahko prek spletne aplikacije z drugimi sošolci na šoli tekmoval v znanju 

določenega predmeta in ob tem še utrjeval že obravnavano snov, bi to z veseljem delal doma. 

 

Graf 17: Odgovori na peto trditev 20. vprašanja anketnega vprašalnika 
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S peto trditvijo se (absolutno) strinja 58 % učencev in bi z veseljem spletno aplikacijo 

uporabljali tudi doma ter zraven še tekmovali s svojimi sošolci. Že iz 17. in 18. vprašanja smo 

izvedeli, da velika večina učencev rada tekmuje in da bi se jim zdelo zabavno, če bi 

obravnavano učno snov utrdili s pomočjo spletne aplikacije in pri tem še tekmovali s svojimi 

sošolci. Ostalih 42 % učencev pa se s tem, da bi doma uporabljali aplikacijo in tekmovali, 

(absolutno) ne strinja. To so tisti učenci, ki ne marajo tekmovati. 

Šesta trditev: Če bi lahko prek spletne aplikacije z drugimi sošolci na šoli tekmoval pri tem, 

kolikokrat sem sošolcem pomagal pri učenju in ob tem še utrjeval že obravnavano snov, bi 

to z veseljem delal doma.  

 

Graf 18: Odgovori na šesto trditev 20. vprašanja anketnega vprašalnika 

S šesto trditvijo se (absolutno) strinja 60 % učencev, saj bi prek spletne aplikacije tekmovali z 

drugimi sošolci pri tem, kolikokrat so pomagali sošolcu. Učencev, ki se (absolutno) strinjajo s 

to trditvijo, je vseeno malo manj, kot sem pričakovala, saj je kar 79 % učencev pri 19. vprašanju 

anketnega vprašalnika odgovorilo, da radi pomagajo svojemu vrstniku. Ostalih 40 % 

anketirancev pa se s trditvijo (absolutno) ne strinja, saj ne želijo tekmovati oziroma ne želijo 

pomagali vrstniku. 
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Sedma trditev: Želel bi si, da bi lahko moj doseženi uspeh ob tekmovanju/utrjevanju snovi 

lahko vsak trenutek tudi drugi spremljali v spletni učilnici.  

 

Graf 19: Odgovori na sedmo trditev 20. vprašanja anketnega vprašalnika 

Z zadnjo, sedmo trditvijo se (absolutno) strinja 61 % učencev, saj bi želeli, da je njihov doseženi 

rezultat tekmovanja/utrjevanja viden tudi drugim sošolcem v spletni učilnici. To bi za druge 

učence predstavljalo motivacijo, saj se kar 39 % učencev (absolutno) ne strinja s tem, da bi bili 

njihovi dosežki prikazani in vidni drugim sošolcem, ker ne želijo biti izpostavljeni.  
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2.7.2 Analiza pilotnega angleškega preizkusa znanja z naslovom Keeping warm za osmi razred 
 

• RAZISKOVALNO VPRAŠANJE OZIROMA HIPOTEZA: Ali večina učencev osmega in devetega 

razreda razume angleška besedila s kemijsko vsebino? 

PRVA NALOGA: KEEPING WARM  

Tabela 2: Rezultati prve naloge - Keeping warm pilotnega angleškega preizkusa znanja 

Postavka Število točk Indeks težavnosti Indeks diskriminativnosti 

1 1 0,60 0,52 

2 1 0,34 0,61 

3 1 0,52 0,50 

4 1 0,46 0,76 

5 1 0,54 0,32 

6 1 0,42 0,39 

Skupaj 6 0,48 0,51 

 

Zgornja tabela 2 nam prikazuje indeks težavnosti (deleže pravilnih odgovorov) in indeks 

diskriminativnosti za vsako od šestih postavk prve naloge – Keeping warm pilotnega 

angleškega preizkusa znanja. Iz tabele 2 lahko razberemo, da je kar 60 % osmošolcev pravilno 

rešilo prvo postavko prve naloge. Druga najbolje rešena postavka je bila peta postavka prve 

naloge, kjer je 54 % učencev pravilno izbralo odgovor, tretja postavka pa je bila tudi dobro 

rešena, saj je 52 % osmošolcev pravilno rešilo tretjo postavko. Težavnost teh treh postavk se 

giblje med 0,5 in 0,6, kar predstavlja optimalno vrednost težavnosti, zato so te postavke dobre 

in primerne za preizkus znanja. Ostale tri postavke, druga, četrta in šesta postavka, so bile 

precej slabše rešene. Na drugo postavko je pravilno odgovorilo samo 34 % učencev, na četrto 

postavko 46 % in na šesto postavko 42 % osmošolcev. Indeks težavnosti za te tri postavke se 

giblje med 0,30 in 0,45, kar pomeni, da so posamezne postavke težke. Skupni indeks težavnosti 

za prvo naloga znaša 0,48. Vrednost je še vedno pod zaželeno mejo, ki naj bi znaša med 0,50 

in 0,60, kar pomeni, da je bila za osmošolce naloga v celoti dokaj težka. Med prvo, drugo in 

tretjo postavko obstaja pozitivna srednje močna povezanost med dosežkom na teh postavkah 

(0 ali 1 točka) in skupnim dosežkom (številom točk) na pilotnem angleškem preizkusu znanja. 

Pri četrti postavki obstaja pozitivna močna povezanost med dosežkom na tej postavki in 

skupnim dosežkom na celotnem pilotnem angleškem preizkusu znanja. Pri peti in šesti 

postavki pa imamo pozitivno šibko povezanost med dosežkom na peti in šesti postavki ter 
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skupnim dosežkom na celotnem pilotnem angleškem preizkusu znanja. Skupni indeks 

diskriminativnosti za prvo nalogo – Keeping warm znaša 0,51, kar pomeni, da obstaja 

pozitivna srednje močna povezanosti med dosežkom (številom točk) pri prvi nalogi in 

dosežkom (skupnim številom točk) na celotnem pilotnem angleškem preizkusu znanja. Naloga 

zelo dobro razločuje med dobrimi in slabimi učenci.  

DRUGA NALOGA: POSAMEZNI PRIMERI  

Tabela 3: Rezultati druge naloge - Posamezni primeri pilotnega angleškega preizkusa znanja 

Postavka Število točk Indeks težavnosti Indeks diskriminativnosti 

1 1 0,64 0,49 

2 1 0,34 0,48 

3 1 0,34 0,41 

4 1 0,08 0,11 

5 1 0,10 0,56 

6 1 0,44 0,40 

7 1 0,26 0,35 

8 1 0,00 / 

9 1 0,76 0,12 

10 1 0,28 0,10 

11 1 0,16 0,27 

12 1 0,64 - 0,31 

13 1 0,54 0,34 

14 1 0,76 0,20 

15 1 0,68 0,54 

16 1 0,64 0,49 

17 1 0,28 0,10 

18 1 0,84 0,29 

19 1 0,48 0,11 

20 1 0,44 0,10 

21 1 0,34 0,65 

Skupaj 21 0,43 0,25 

 

Zgornja tabela 3 nam prikazuje indeks težavnosti (deleže pravilnih odgovorov) in indeks 

diskriminativnosti za vsako od enaindvajsetih postavk druge naloge – Posamezni primeri 

pilotnega angleškega preizkusa znanja. Iz tabele 3 lahko razberemo, da so osmošolci najbolje 

rešili osemnajsto postavko, kjer je kar 84 % učencev izbralo pravilni odgovor. Drugi najbolje 

rešeni postavki sta deveta in štirinajsta postavka, kjer delež pravilnih odgovorov znaša 76 %. 

Tretje najbolje rešena postavka pa je bila petnajsta postavka druge naloge, kjer je 68 % 

učencev izbralo pravilni odgovor. Težavnost osemnajste, devete, štirinajste in petnajste 
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postavke je večje od normalne vrednosti (0,50–0,60), zato lahko rečemo, da so te postavke 

lahke. Sledijo še štiri postavke, na katere je več kot polovica osmošolcev pravilno odgovorila, 

in to so: prva, dvanajsta, trinajsta in šestnajsta postavka. Delež pravilnih odgovorov pri prvi, 

dvanajsti in šestnajsti postavki je 64 %, kar pomeni, da je indeks težavnosti malo večji od 

optimalne vrednosti, ki se giblje med 0,50 in 0,60, vendar lahko rečemo, da so te postavke 

ustrezne za angleški preizkus znanja. Pri trinajsti postavki pa je 54 % osmošolcev pravilno 

odgovorilo in težavnost znaša 0,54, kar pomeni, da je postavka zelo primerna za angleški 

preizkus znanja. Pri ostalih postavkah je delež pravilnih odgovorov precej manjši, manj kot 50 

%. Najslabše so osmošolci rešili osmo postavko, kjer ni bilo niti enega pravilnega odgovora, 

zato indeks težavnosti znaša 0,0; postavka je bila očitno učencem zelo težka. Prav zaradi 

takšnega dobljenega rezultata tudi ne moremo izračunati indeksa diskriminativnosti, saj 

potemtakem povezanosti ni. Skupni indeks težavnosti za drugo nalogo pilotnega angleškega 

preizkusa znanja znaša 0,43, tako da lahko drugo nalogo uvrstimo med težke. Pri prvi, drugi, 

tretji, peti, šesti, petnajsti, šestnajsti in enaindvajseti postavki obstaja pozitivna srednje močna 

povezanost med dosežkom (0 ali 1 točka) na teh postavkah in skupnim dosežkom (skupnim 

številom točk) na celotnem pilotnem angleškem preizkusu znanja. Pri postavkah sedem, 

enajst, trinajst, štirinajst in osemnajst obstaja pozitivna šibka povezanost med dosežkom na 

teh postavkah in skupnim dosežkom na pilotnem angleškem preizkusu znanja. Posebnost pri 

drugi nalogi pilotnega angleškega preizkusa znanja je dvanajsta postavka, kjer znaša indeks 

diskriminativnosti za to postavko – 0,31, kar pomeni, da obstaja negativna šibka povezanost 

med dosežkom na tej postavki in skupnim dosežkom na celotnem pilotnem angleškem 

preizkusu znanja. To pomeni, da so učenci, ki so bili na splošno manj uspešni na celotnem 

pilotnem angleškem preizkusu znanja, bolje rešili dvanajsto testno postavko kot pa tisti, ki so 

bili na splošno bolj uspešni na celotnem preizkusu. Pri testnih postavkah štiri, devet, deset, 

sedemnajst, devetnajst in dvajset pa znaša indeks diskriminativnosti manj kot 0,20, kar 

pomeni, da je povezanost zanemarljiva in te postavke slabo ločujejo med bolj in manj 

uspešnimi učenci. Skupni indeks diskriminativnosti znaša 0,25, kar predstavlja pozitivno šibko 

povezanost med dosežkom pri drugi nalogi in dosežkom na celotnem pilotnem angleškem 

preizkusu znanja. Druga naloga pa dokaj dobro razločuje med boljšimi in slabšimi učenci.  

Tu spodaj so prikazani še skupni rezultati pilotnega angleškega preizkusa znanja za vsak osmi 

razred posebej.  
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Tabela 4: Skupni rezultati pilotnega angleškega preizkusa znanja za prvi osmi razred  

 Skupni indeks težavnosti Skupni indeks 

diskriminativnosti 

1. naloga 0,42 0,57 

2. naloga 0,33 0,32 

 

Tabela 5: Skupni rezultati pilotnega angleškega preizkusa znanja za drugi osmi razred 

 Skupni indeks težavnosti Skupni indeks 

diskriminativnosti 

1. naloga 0,44 0,50 

2. naloga 0,27 0,21 

 

Tabela 6: Skupni rezultati pilotnega angleškega preizkusa znanja za tretji osmi razred 

 Skupni indeks težavnosti Skupni indeks 

diskriminativnosti 

1. naloga 0,55 0,48 

2. naloga 0,43 0,23 

 

Iz zgornjih tabel 4, 5 in 6 lahko razberemo, da ima tretji osmi razred pri prvi nalogi največji 

skupni indeks težavnosti, ki znaša 0,55. Pri ostalih dveh osmih razredih pa je indeks težavnosti 

za prvo nalogo manjši od normalne vrednosti, ki naj bi se gibala med 0,50 in 0,60. Indeksi 

težavnosti za drugo nalogo pa so tudi zelo nizki, znašajo med 0,27 in 0,43. Indeksi 

diskriminativnosti pri vseh treh osmih razredih znašajo med 0,40 in 0,60, kar pomeni, da 

obstaja pozitivna srednje močna povezanost, in to pomeni, da je prva naloga zelo dobro 

razločevala med boljšimi in slabšimi učenci. Pri drugi nalogi pa znaša indeks diskriminativnosti 

za prvi osmi razred 0,32, kar pomeni, da obstaja neka pozitivna, vendar šibka povezanost med 

dosežkom pri tej nalogi in celotnim dosežkom na pilotnem angleškem preizkusu znanja. Pri 

drugih dveh osmih razredih pa znaša indeks diskriminativnosti manj kot 0,30, kar pomeni, da 

naloga slabo razločuje med bolj in manj uspešnimi učenci.  
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Večina osmošolcev je pri prvi nalogi pravilno rešila le polovico posameznih testnih postavk, 

drugo polovico pa slabo. Pri drugi nalogi je bilo več kot 50 % pravilnih odgovorov samo pri 

osmih posameznih testnih postavkah, kar predstavlja manj kot polovico pravilnih odgovorov.  

Pri ostalih testnih postavkah druge naloge pa so imeli učenci precej težav, kar so ponazorili 

zelo nizki indeksi težavnosti. Tak tip naloge z enim pravilnim odgovorom je osmošolcem 

povzročal kar nekaj težav, saj je zelo težko izbrati pravilno besedo, ker so si vse štiri besede 

po pomenu zelo podobne. Celotno gledano je odgovor na raziskovalno vprašanje, da večina 

učencev osmega razreda žal ne razume angleška besedila s kemijsko vsebino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajda Premrl. Vloga igrifikacije in jezika pri učenju kemijskih vsebin v osnovni šoli. Diplomsko delo.  
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

33 
 

2.7.3 Rezultati pilotnega angleškega preizkusa znanja z naslovom Rainbows za deveti razred 
 

 

PRVA NALOGA: RAINBOWS  

Tabela 7: Rezultati prve naloge – Rainbows pilotnega angleškega preizkusa znanja za deveti 

razred 

Postavka Število točk Indeks težavnosti Indeks 
diskriminativnosti 

1 1 0,68 0,52 

2 1 0,68 0,55 

3 1 0,77 0,84 

4 1 0,86 0,62 

5 1 0,86 0,64 

6 1 0,86 0,37 

7 1 0,82 0,26 

8 1 0,86 0,37 

9 1 0,91 0,07 

10 1 0,86 0,21 

11 1 0,91 0,47 

12 1 0,68 0,42 

Skupaj 12 0,81 0,43 

 

Tabela 7 nam prikazuje indeks težavnosti (deleže pravilnih odgovorov) in indeks 

diskriminativnosti za vsako od dvanajstih postavk prve naloge – Rainbows pilotnega 

angleškega preizkusa znanja za deveti razred. Iz tabele 7 lahko razberemo, da je večina 

devetošolcev zelo dobro rešila prvo nalogo, saj so deleži pravilnih odgovorov večji od 60 %. 

Najbolje so rešili deveto in enajsto postavko, kjer je bilo kar 91 % pravilnih odgovorov.  Sledijo 

testne postavke 4, 5, 6, 8 in 10 s 86 % pravilnimi odgovori. Tretje najbolje rešena postavka pa 

je sedma postavka, pri kateri je 82 % devetošolcev pravilno izbralo odgovor. Tretja testna 

postavka je imela 77 % pravilnih odgovorov. Prvi dve postavki in zadnja postavka pa imajo 68 

% pravilnih odgovorov. Indeksi težavnosti vseh dvanajstih testnih postavkah so večji od 

normalne vrednosti, ki naj bi se gibala med 0,50 in 0,60. Skupni indeks težavnosti znaša 0,81 

in je zelo visok, kar pomeni, da je bila prva naloga  – Rainbows lahka. Pri 1., 2., 4., 5., 11. in 12. 

testni postavki obstaja pozitivna srednje močna povezanost med dosežkom (0 ali 1 točka) pri 

teh postavkah in skupnim dosežkom (številom točk) na celotnem pilotnem angleškem 

preizkusu znanja. Te postavke zelo dobro razločujejo med boljšimi in slabšimi učenci. Tretja 

postavka ima vrednost indeksa diskriminativnosti 0,84, kar pomeni, da obstaja pozitivna 

močna povezanost med dosežkom na tej postavki in dosežkom na celotnem preizkusu znanja. 
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Pri šesti in osmi testni postavki glede na vrednost indeksa diskriminativnosti, ki je 0,37, obstaja 

pozitivna šibka povezanost med dosežkom na tej postavki in skupnim dosežkom na celotnem 

preizkusu znanja. Ti dve postavki dobro razločujeta med dobrimi in slabimi učenci. Tudi pri 

sedmi in deseti postavki se vrednost indeksa diskriminativnosti giblje med 0,20 in 0,30, zato je 

povezanost med dosežkom na teh dveh postavkah in skupnim dosežkom na celotnem 

pilotnem angleškem preizkusu znanja šibka. Indeks diskriminativnosti pri deveti postavki znaša 

manj kot 0,20, zato je povezanost zanemarljiva in ta postavka slabo razločuje med boljšimi in 

slabšimi učenci. Skupni indeks diskriminativnosti za prvo nalogo je 0,43, kar pomeni, da glede 

na vrednost indeksa naloga zelo dobro razločuje med bolj in manj uspešnimi učenci.  

DRUGA NALOGA: PHYSICAL PROPERTIES OF WATER 

Tabela 8: Rezultati druge naloge – Physical properties of water pilotnega angleškega 
preizkusa znanja za deveti razred 

Postavka Število točk Indeks težavnosti Indeks 
diskriminativnosti 

1 1 0,05 0,01 

2 1 0,91 0,54 

3 1 0,50 0,46 

4 1 0,55 0,47 

5 1 0,91 0,54 

6 1 0,41 0,58 

7 1 0,36 0,40 

8 1 0,23 0,03 

Skupaj 8 0,49 0,32 

 

Tabela 8 nam prikazuje indeks težavnosti (deleže pravilnih odgovorov) in indeks 

diskriminativnosti za vsako od osmih testnih postavk druge naloge – Physical properties of 

water pilotnega angleškega preizkusa znanja za deveti razred. Iz tabele 8 lahko vidimo, da so 

devetošolci imeli pri drugi nalogi malo več težav kot pri prvi. Najbolje so rešili prvo in deveto 

postavko, kjer je kar 91 % učencev pravilno odgovorilo. Indeks težavnosti je 0,91, kar je zelo 

veliko in pomeni, da sta prva in deveta postavka lahki. Drugi dve najbolje rešeni postavki sta 

bili tretja in četrta testna postavka. Pri tretji postavki je bilo 50 % pravilnih odgovorov, pri četrti 

pa je 55 % učencev pravilno izbralo odgovor. Indeksa težavnosti za ti dve postavki znašata 0,50 

in 0,55, kar je optimalna vrednost težavnosti, ki znaša 0,50–0,60.  Postavki sta ustrezni in 

primerni za angleški preizkus znanja. Ostale štiri testne postavke pa so bile zelo slabo rešene, 

predvsem prva, kjer je bilo samo 5 % pravilnih odgovorov. Indeksi težavnosti za prvo, šesto, 
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sedmo in osmo testno postavko so manjši od vrednosti 0,50–0,60, zato te postavke umestimo 

med težke. Skupni indeks težavnosti za drugo nalogo znaša 0,49, kar je praktično optimalna 

(0,50–0,60) vrednost težavnosti. Pri drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi testni postavki 

obstaja pozitivna srednje močna povezanost med dosežkom na teh postavkah in skupnim 

dosežkom na celotnem pilotnem angleškem preizkusu znanja za deveti razred. Te postavke 

zelo dobro razločujejo med boljšimi in slabšimi učenci. Pri prvi in zadnji testni postavki druge 

naloge pa znaša indeks diskriminativnosti manj kot 0,20, kar pomeni, da je povezanost 

zanemarljiva in zato te dve postavki zelo slabo razločujeta med bolj in manj uspešnimi učenci. 

Skupni indeks diskriminativnosti pa znaša 0,32 in prav zato obstaja šibka povezanost med 

dosežkom pri drugi nalogi in dosežkom na celotnem testu znanja. Druga naloga pilotnega 

angleškega preizkusa znanja dobro razločuje med boljšimi in slabšimi učenci.  

Odgovor na raziskovalno vprašanje, ki sprašuje, ali večina učencev devetega razreda razume 

angleška besedila s kemijsko vsebino, je, da več kot polovica učencev razume in pozna 

angleške izraze za kemijske pojme, kar dokazujejo tudi dobljeni rezultati obeh nalog. Pri prvi 

nalogi je bilo pri vsaki posamezni testni postavki več kot 50 % pravilnih odgovorov in 

devetošolci pri reševanju niso imeli nobenih velikih težav. Druga naloga je bila malo slabše 

rešena kot prva, vendar je bilo tudi tu pri polovici testnih postavk več pravilnih odgovorov kot 

pa napačnih. Težave so se pojavile samo pri drugi polovici testnih postavk druge naloge, 

vendar v celoti devetošolci veliko bolje obvladajo kemijsko vsebino v angleščini kot pa 

osmošolci.  
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2.8 Rezultati in analiza kemijskih pilotnih preizkusov znanja glede na Bloomovo 

taksonomsko lestvico 

Pri načrtovanju in oblikovanju nalog pri preizkusih znanja ima pomembno vlogo 

kognitivno/spoznavno področje. Učence pri napredovanju skozi miselne procese spodbujajo 

različne naloge in pri tem si pomagamo s tako imenovano Bloomovo taksonomijo kognitivnih 

učnih ciljev, ki je največkrat uporabljena v naravoslovju (Rutar Ilc, 2004). Osnovno orodje 

razvrščanja vzgojnih ciljev je prav taksonomija (Zorman, 1974). Po Bloomovi taksonomiji lahko 

vzgojno-izobraževalne cilje s kognitivnega področja razvrstimo v šest zahtevnostnih stopenj – 

kategorij (Kampos, 2015). Te pa so:  

(1) Poznavanje – poudarja pomnjenje dejstev in pojmov. Učenci si morajo zapomniti 

določene informacije ali podatke, jih pozneje reproducirati ali podati.  

(2) Razumevanje – miselno usvajanje, pri katerem je bistveno, da učenec gradivo čim bolje 

razume in miselno usvoji. 

(3) Uporaba – uveljavitev funkcionalnega znanja, pri katerem učenec vse pridobljeno 

znanje v šoli uporabi tudi pri reševanju novih problemov v okviru drugega predmeta in 

v praktičnih situacijah. 

(4) Analiza – zajema posamezne dele ali elemente gradiva, s katerimi učenci ugotavljajo 

njihove medsebojne povezave.  

(5) Sinteza – temelji na povezovanju elementov oz. delov v neko celoto in omogoča, da 

učenci oblikujejo nove modele/strukture, ki jih prej ni bilo. 

(6) Vrednotenje – zajema zmožnosti, da učenci presojajo vrednosti, ideje, rešitve, metode 

itn.  

V širšem pomenu je znanje hierarhično razporejeno, od bolj preprostega do zapletenega. 

Najnižja stopnja oz. kategorija je poznavanje, sledijo pa vedno bolj zahtevne kategorije znanja. 

Vsaka od kategorij upošteva znanje in miselne zahteva prejšnje kategorije. Predhodno znanje 

je treba utrditi že na prejšnjih stopnjah, saj lahko le tako dosežemo višje cilje posamezne 

kategorije znanja (Kompos, 2015).  
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Pri postavljanju vprašanj na različni stopnji znanja si pomagamo z glagoli, kot so: 

(1) za poznavanje – označi, poimenuj, naštej, ponovi, uredi, razvrsti, definiraj; 

(2) za razumevanje –  opiši, razloži, uredi, pokaži, razvrsti, združi;  

(3) za uporabo – uporabi, pripravi, izračunaj, opiši, reši, skiciraj, vplivaj; 

(4) za analizo – analiziraj, testiraj, razloči, primerjaj, razvrsti; 

(5) za sintezo – uredi, sestavi, načrtuj, naredi, izberi in  

(6) za vrednotenje – sestavi, ovrednoti, sklepaj, presodi.  

Pri kemijskih preizkusih znanja sem za uvrstitev nalog v ustrezno kategorijo po Bloomovi 

taksonomski lestvici uporabila zgolj tristopenjsko lestvico, ki je za praktično uporabo 

enostavnejša. Vseh šest kategorij po Bloomovi taksonomski lestvici je razdeljenih na tri ravni, 

in sicer:  

1. raven – znanje; 

2. raven – razumevanje in uporaba; 

3. raven – sinteza, analiza in vrednotenje. 

 

Za vse naloge pilotnih kemijskih in angleških preizkusov sem izračunala indeks težavnosti. 

Težavnost nalog naj bi se gibala med 0,50 in 0,60. Visok indeks težavnosti pomeni, da je naloga 

lahka. Težavnost naloge določimo najpreprosteje tako, da izračunamo, koliko odstotkov 

testirancev je pravilno rešilo posamezno nalogo. Intervali težavnosti so različni glede na 

avtorje (Devetak, 2018):  

• težke ← 0,15        • lahke → 0,90 

• težke ← 0,20 • lahke → 0,85 

• težke ← 0,25 • lahke → 0,80  

• težke ← 0,30 • lahke → 0,75 

 • lahke → 0,70 
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2.8.1 Rezultati pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom Reakcije ogljikovodikov – 9.r. 
 

• RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali večina učencev devetega razreda po že obravnavani učni 

vsebini razume učne cilje, ki so vezani na ključne pojme vsebinskega sklopa Učnega načrta 

za kemijo z naslovom »Družina ogljikovodikov s polimeri«? 

Tabela 9: Opredelitev nalog po Bloomovi taksonomiji kognitivnih učnih ciljev in indeks 
težavnosti za posamezno nalogo pilotnega preizkusa znanja z naslovom Reakcije 

ogljikovodikov – 9.r. 

Naloga Cilj(i) naloge Ključni pojmi Bloomova 
taksonomija 

Indeks 
težavnosti 

1 • Vedo, katere snovi nastanejo pri 
polnem gorenju ogljikovodikov. 

• popolno gorenje 

• nepopolno gorenje 

1. raven 
(znanje) 

0,81 

2 • Poznajo vplive produktov gorenja na 
okolje. 

• nepopolno gorenje 

• ogljikov oksid 

1. raven 
(znanje) 

1,0 

3 • Vedo, da se kakovost bencina podaja 
z oktanskim številom. 

• bencin 

• oktansko število 

1. raven 
(znanje) 

0,64 

4 • Vedo, da nepopolno gorenje poteka, 
ko je na voljo premalo kisika. 

• nepopolno gorenje 1. raven 
(znanje) 

1,0 

5 • Vedo, da imajo nasičeni ogljikovodiki 
enojne vezi in da je zanje značilna 
reakcija substitucije. 

• nasičeni 
ogljikovodiki   

• substitucija 

1. raven 
(znanje) 

0,77 

6 • Razumejo, da se pri reakciji adicije 
molekule halogena(broma) veže na 
dvojno vez v molekuli alkena 
(propena). 

• adicija 

• halogen 

• dvojna vez 

2. raven 
(razumevanje, 

uporaba) 

0,73 

7 • Razumejo, da pri reakciji substitucije 
metana s klorom, če je delež 
halogenega elementa (klora) v 
reakcijski mešanici v presežku, pride 
do zamenjave več vodikovih atomov v 
molekuli alkana (metana). 

• substitucija 

• alkan  

• halogenalkan 

3. raven 
(analiza) 

0,14 

8 • Poznajo definicijo reakcije adicije. • adicija 

• nenasičeni 
ogljikovodiki 

1. raven 
(znanje) 

 
0,91 

9 • Vedo, da so polimeri makromolekule, 
sestavljene iz monomerov. 

• monomer 

• polimer 

• makromolekula 

1. raven 
(znanje) 

0,45 

10 • Razločujejo med snovmi, ki jih 
uvrščamo med polimere (DNA, 
celuloza, beljakovine, škrob). 

• polimeri 

• makromolekule 

3. raven 
(analiza) 

0,23 

11 • Poznajo definicijo reakcije 
polimerizacije. 

• monomeri 

• polimeri 

• polimerizacija 

1. raven 
(znanje) 

0,77 

12 • Znajo zapisati kemijska imena 
monomerov različnih polimerov. 

• monomeri 
 

3. raven 
(uporaba) 

0,08 
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13 • Znajo napisati molekulsko formulo 
izoprena in kemijsko ime polimera, ki 
ga sestavlja izopren. 

• molekulska formula 

• izopren 

• polimer 

• poli(izo)pren 

2. raven 
(uporaba) 

0,45 
0,0 

14 • Vedo, da z reakcijo substitucije 
dobimo iz alkana halogenalkan. 

• substitucija 

• alkan 

• halogenalkan 

1. raven 
(znanje) 

0,45 

15 • Razumejo, da ja reakcija etana s 
klorom pod vplivom UV svetlobe 
substitucija. 

• alkan 

• halogen 

• substitucija 

2. raven 
(uporaba) 

0,55 

16 • Razločijo med danimi produkti 
reakcije adicije broma na ciklopenten, 
pri čemer nastane produkt 1,2-
dibromociklopentan.  

• adicija 

• ciklopenten 

3. raven 
(analiza) 

0,23 

17 • Vedo, da je reakcija pri kateri se 
monomeri združijo v velike molekule, 
polimerizacija. 

• monomeri 

• polimeri 

• polimerizacija 

1. raven 
znanje 

0,68 

18 • Znajo povezati enote polimera z 
njihovimi formulami monomerov. 

• monomer 

• polimer 

2. raven 
(uporaba) 

0,86 

19 a) 
19 b) 

 
19 c) 

 
 

19 č) 
 

• Vedo, da je za gorenje potreben kisik, 

• poznajo produkte nepopolnega 
gorenja, 

• razumejo, da če se pri reakciji toplota 
sprošča, sodi ta reakcija med 
eksotermne,  

• vedo, da se v plinskih jeklenkah poleg 
propana nahaja utekočinjen 
ogljikovodik butan. 

• gorenje 

• nepopolno gorenje 

• eksotermna reakcija 

• butan 

2. raven 
(razumevanje, 

uporaba) 

0,91 
0,86 

 
0,45 

 
0,36 

 

Iz zgornje tabele 9 in spodnjega grafa 20 je razvidno, da so devetošolci najbolje rešili drugo in 

četrto nalogo, ki ju v skladu z Bloomovo taksonomsko tristopenjsko lestvico kognitivnih učnih 

ciljev uvrščamo na 1. raven. Pri obeh omenjenih nalogah je delež pravilnih odgovorov 100 %, 

saj so vsi učenci vedeli, da ne smemo prižigati avta v zaprti garaži, ker pri delovanju motorja 

nastaja ogljikov oksid, ki v večjih količinah povzroča zadušitev, in da pri manjši količini kisika 

poteka nepopolno gorenje. Druga najbolje rešena naloga, ki tudi spada na 1. raven (znanja) po 

Bloomovi taksonomski tristopenjski lestvici, je bila osma naloga, kjer je bil delež pravilnih 

odgovorov v povprečju zelo visok in znaša 91 %. Skoraj vsi učenci so poznali definicijo reakcije 

adicije. Ostale naloge, ki prav tako spadajo na 1. raven (znanja), so: 1., 3., 5., 9., 11., 14. in 17. 

naloga. Deleži pravilnih odgovorov pri nalogah 1, 3, 5, 11 in 17 se gibljejo v povprečju med 64 

% in 81 %, kar je še vedno zelo dober rezultat. Težave sta učencem povzročali deveta in 

štirinajsta naloga. Deveta naloga je spraševala po tem, kaj so polimeri, štirinajsta naloga pa po 

reakciji, pri kateri iz alkana dobimo halogenalkan. Kljub tem težavam pri štirinajsti nalogi so 
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učenci vseeno pravilno rešili naslednjo nalogo, ki se je na podlagi primera navezovala na 

substitucijo. Deleža pravilnih odgovorov pri obeh nalogah znašata samo 45 %, čeprav nalogi 

spadata v najnižjo, 1. raven. Pri vseh nalogah, ki jih uvrščamo v 1. raven, so indeksi težavnosti 

(število pravilnih odgovorov) večji od vrednosti težavnosti, ki naj bi se gibala med 0,50 in 0,60, 

kar pomeni, da vse te naloge uvrščamo med lahke. Izjemi sta deveta in štirinajsta naloga, kjer 

je indeks težavnosti 0,45, kar pomeni, da nalogi še uvrščamo med težke. Naloge, ki sodijo v 2. 

raven pa Bloomovi taksonomski tristopenjski lestvici, so 6., 13., 15., 16., 18. in 19. naloga. 

Najbolje rešeni nalogi na 2. ravni sta bili nalogi šest, osemnajst ter postavki 19 a) in b). Pri 

postavki 19 a) in 19 b) učenci niso imeli veliko težav. Delež pravilnih odgovorov pri postavki 19 

a) je 91 %, pri postavki 19 b) pa 86 %, kar pomeni, da velika večina devetošolcev ve, da za 

gorenje potrebujemo element kisik ter da pri nepopolnem gorenju nastajajo voda, saje in 

ogljikov oksid.  Tudi pri nalogi osemnajst je delež pravilnih odgovorov 86 %, kar pomeni, da je 

velika večina učencev pravilno med seboj povezala enote polimera z njihovimi formulami 

monomerov. Delež pravilnih odgovorov pri šesti nalogi je 73 %, kar pomeni, da večina učencev 

razume reakcijo adicije, pri kateri se molekula halogena (broma) veže na dvojno vez v molekuli 

alkena (propena). Pri petnajsti nalogi pa je delež pravilnih odgovorov manjši kot pri nalogi šest 

in osemnajst, vendar vseeno znaša delež nad 50 %. 55 % devetošolcev razume, da se reakcija 

etana s klorom pod vplivom ultravijolične svetlobe imenuje substitucija. Prav ta naloga je po 

težavnosti idealna, saj znaša vrednost težavnosti 0,55. Največ težav na 2. ravni je 

devetošolcem povzročala naloga trinajst in testni postavki 19 c) in č). Delež pravilnih 

odgovorov pri testni postavki 13 a) je 45 %, saj učenci kljub pomoči slike krogličnega modela 

izoprena niso znali zapisati molekulske formule izoprena. Testne postavke 13 b) pa noben 

učenec sploh ni rešil, saj niso znali napisati kemijskega imena polimera, ki ga sestavljajo 

molekule izoprena. Pri postavki 19 c) je delež pravilnih odgovorov tudi 45 %; manj kot polovica 

učencev je vedela, da se pri gorenju ogljikovodikov sprošča energija, zato ta reakcija spada 

med eksotermne reakcije. Še slabše rešena pa je bila testna postavka 19 č), kjer je samo 36 % 

učencev vedelo, da v plinskih jeklenkah uporabljamo ogljikovodika propan in butan.  

V najvišjo, 3. raven Bloomove taksonomske tristopenjske lestvice pa sodijo 7., 10., 12. in 16. 

naloga. Učenci so imeli razumljivo pri teh štirih nalogah največ težav, saj preverjajo višje 

kognitivne učne cilje. Od naštetih je bila najslabše rešena naloga dvanajst, kjer je bilo samo 8 

% pravilnih odgovorov. Učenci niso znali zapisati kemijskih imen dveh monomerov (etena in 
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propena), po večini so pisali imena alkanov namesto alkenov, saj morajo imeti monomeri 

najmanj eno dvojno oz. trojno vez, da lahko poteka reakcija polimerizacije. Naslednji najslabše 

rešeni sta bili naloga deset in šestnajst. Delež pravilnih odgovorov pri obeh nalogah je bil samo 

23 %. Pri deseti nalogi učenci niso znali razločiti med danimi snovmi, katere od snovi ne 

uvrščamo med polimere, pri šestnajsti nalogi pa so imeli podobne težave, torej niso razločili 

med danimi produkti reakcije molekule broma na ciklopropen, pri čemer nastane produkt 1,2-

dibromociklopropan. Težave je devetošolcem povzročala tudi naloga sedem, kjer je samo 14 

% učencev vedelo, da pri reakciji substitucije, kjer je delež halogenega elementa (klora) v 

presežku, postopoma pride do zamenjave več vodikovih atomov v molekuli alkana (metana). 

Vrednosti indeksa težavnosti nalog, ki jih uvrščamo na 3. raven, se giblje od 0,08 do 0,45, kar 

pomeni, da so vrednosti manjše od zaželene vrednosti težavnosti, ki naj bi se gibala med 0,50 

in 0,60, zato so naloge težke. 

 

Graf 20: Rezultati uspešnosti reševanja pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom 
Reakcije ogljikovodikov – 9. r. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje Ali večina učencev devetega razreda po že obravnavani 

učni vsebini razume učne cilje, ki so vezani na ključne pojme vsebinskega sklopa Učnega načrta 

za kemijo z naslovom »Družina ogljikovodikov s polimeri« je, da večina devetošolcev razume 

ključne pojme: (1) popolno in nepopolno gorenje ogljikovodikov, (2) vplivi produktov gorenja 

na okolje, (3) substitucija in adicija ter (4) polimerizacija. Težave pa imajo z nalogami, ki sodijo 

na 3. raven po Bloomovi taksonomski tristopenjski lestvici, saj preverjajo višje kognitivne cilje. 

Devetošolci imajo težave z razumevanjem ključnih pojmov, kot sta monomer in polimer, saj 
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so učenci prav nekatere naloge s tema ključnima pojmoma najslabše reševali. Nekaj težav jim 

je povzročala tudi naloga v zvezi s substitucijo in adicijo. V celoti gledano pa je skozi ves pilotni 

kemijski preizkus znanja več nalog, ki imajo več kot 50 % pravilnih odgovorov kot pa napačnih, 

tako da lahko rečemo, da so devetošolci usvojili ključne pojme, vezane na vsebinski sklop 

Učnega načrta za kemijo z naslovom »Družina ogljikovodikov s polimeri«.  
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2.8.2 Rezultati pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom Povezovanje delcev – 8. r.  
 

• Raziskovalno vprašanje: Ali večina učencev osmega razreda po že obravnavani učni 

vsebini razume učne cilje, ki so vezani na ključne pojme vsebinskega sklopa Učnega načrta 

za kemijo z naslovom »Povezovanje delcev/gradnikov«?  

Tabela 10: Opredelitev nalog po Bloomovi taksonomiji kognitivnih učnih ciljev in indeks 
težavnosti za posamezno nalogo pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom 

Povezovanje delcev – 8. r. 

Naloga Cilj(i) naloge Ključni pojmi Bloomova 

taksonomija 

Indeks 

težavnosti 

1 • Vedo, kako nastanejo ioni iz atomov. • atom 

• ioni 

• elektroni 

1. raven 

(znanje) 

0,69 

2 • Razumejo nastanek ionov iz atomov, 

razlikujejo med anioni in kationi  ter 

nastankom  ionske vezi. 

• kation 

• anion 

• ionska vez 

2. raven 

razumevanje, 

uporaba) 

0,69 

3.a) 
3.b) 
3.c) 
3.č) 
3.d) 

 

• Razumejo nastanek natrijevega iona. • elektroni 

• zunanja lupina 

• kation 

• anion 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

1,0 

1,0 

0,77 

0,92 

0,69 

4 • Razumejo, da so v kristalu natrijevega 

klorida kloridni ioni negativno nabiti, 

natrijevi pa pozitivno nabiti in da se med 

seboj privlačijo. 

• kloridni anioni 

• natrijevi kationi 

2. raven  

(uporaba) 

 

0,45 

5.a)  
5.b) 
5.c) 
5.č) 
5.d) 
5.e) 
5.f) 
5.g) 
5.h) 
5.i) 

• Poznajo nastanek ionov iz atomov, 

razlikujejo med anioni in kationi  ter 

razumejo nastanek ionske vezi in ionskega 

kristala. 

 

 

 

• atom 

• ion 

• kation/anion 

• ionska vez 

1. raven 

(znanje) 

 
 
 
 

0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,62 
1,0 
1,0 
1,0 
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6 • Razumejo, da pri reakciji z elementarnim 

natrijem in plinom klorom potekajo kemijske 

spremembe in kaj vse pri reakciji nastane. 

• endotermna 
reakcija 

3. raven 

(analiza) 

0,38 

7 • Razlikujejo med ionskimi in kovalentnimi 

snovmi. 

• ionska vez 1. raven 

(znanje) 

0,85 

8.a) 
8.b) 
8.c) 
8.č) 
8.d) 
8.e) 
8.f) 

• Razumejo nastanek ionov iz atomov, vedo, 

koliko elektronov ima neki element, in 

razlikujejo med anioni in kationi. 

• elektroni 

• kation/anion  

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

1,0 
0,92 
1,0 

0,77 
0,77 
0,62 
0,62 

9 • Razumejo nastanek kovalentne vezi. • kovalentna vez 1. raven 

(znanje) 

0,77 

10 • Vedo, kako nastane kovalentna vez (enojne, 

dvojne in trojne) in s tem zgradba preproste 

molekule. 

• kovalentna vez 

• elektronski pari 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

0,46 

11 • Razumejo, koliko elektronov imajo različni 

elementi na zunanji lupini in koliko 

elektronov potrebujejo, da si izpopolnijo 

zadnjo lupino. 

• elektroni 

• zunanja lupina 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

0,54 

12 • Razumejo nastanek dvojne kovalentne vezi. • dvojna 
kovalentna vez 

• elektroni 

• zunanja lupina 

2. raven 

razumevanje, 

uporaba) 

0,77 

13 • Vedo, kaj je kovalentna vez. • kovalentna vez 

• elektronski par 

1. raven 

(znanje) 

1,0 

14.a) 
14.b) 
14.c) 

• Razumejo nastanek trojne kovalentne vezi. • trojna 
kovalentna vez 

• elektronski par 

• zunanja lupina 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

0,77 

1,0 

0,92 

15 • Vedo, kdaj bo nastala dvojna kovalentna vez. • dvojna 
kovalentna vez 

1. raven 

(znanje) 

0,62 

16 • Razumejo, zakaj se dva atoma vodika 

povežeta v molekulo vodika. 

• zunanja lupina 

• enojna 
kovalentna vez  

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

0,77 
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17 • Razumejo, koliko zunanjih elektronov ima 

kisikov atom, da sta v molekuli kisika dva 

atoma kisika povezana z dvojno kovalentno 

vezjo in kaj so vezni elektroni. 

• zunanji elektroni 

• dvojna 
kovalentna vez 

• vezni elektronski 
par 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

0,85 

18 • Razumejo, zakaj se dva atoma dušika 

povežeta v molekulo dušika. 

• polna zunanja 
lupina 

• trojna 
kovalentna vez 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

0,77 

19 • Vedo, kaj je polarna molekula. • dipol 1. raven 

(znanje) 

0,54 

20 • Razumejo nastanek molekule vodika. • enojna 
kovalentna vez 

• elektronski par 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

0,62 

21.a) 
21.b) 
21.c) 
21.č) 

• Razumejo nastanek vodikovega klorida. 

Vedo, kakšna vez je v molekuli in ali je vez 

polarna ali nepolarna. 

• enojna 
kovalentna vez 

• polarna vez 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

22 • Razumejo, kaj je značilno za trojno 

kovalentno vez v molekuli dušika in kako 

nastane. 

• trojna 
kovalentna vez 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

0,77 

23 • S pomočjo slike porazdelitve naboja v 

molekuli vodikovega klorida prepoznajo, kje 

je pribitek elektronov. 

• polarna 
vez/molekula 

3. raven  

(analiza) 

0,36 

24 • Prepoznajo obliko molekule na primeru 

molekule vode. 

• tetraedrična 
oblika molekule 

1. raven 

(znanje) 

0,54 

25 • S pomočjo slike prepoznajo, kje v molekuli 

vode je pribitek negativnega naboja. 

• polarna 
vez/molekula 

3. raven  

(analiza) 

0,38 

26.a) 
 

26.b) 
 

26.c) 

• Razumejo, kakšna je formula metana, kako 

so atomi usmerjeni v molekuli metana in 

kakšni so koti med vezmi v molekuli metana. 

• tetraedrična 
oblika molekule 

• 109° kot med 
vezmi 

2. raven  

(razumevanje, 

uporaba) 

0,86 

0,0 

0,62 

27 • Na preprostih primerih razlikujejo med 

ionskimi in kovalentnim spojinami. 

• ionske/molekuls
ke spojine 

2. raven  

(razumevanje, 

uporaba) 

0,69 

28.a) 

28.b) 

• Vedo, kaj nastane pri segrevanju sladkorja. • vodna para 

• oglje 

1. raven 

(znanje) 

0,77 

0,54 
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29.a) 
29.b) 
29.c) 
29.č) 
29.d) 
29.d) 

• Na preprostih primerih (kuhinjska sol in 
sladkor) razlikujejo med izbranimi lastnostmi 
ionskih in kovalentnih spojin (npr. topnost, 
el. prevodnost idr.) 

• ioni 

• molekule 

• prevajanje el. 
toka 

2. raven 

(uporaba) 

0,77 
0,69 
0,44 
0,44 
0,85 
0,77 

30.a) 
30.b) 
30.c) 
30.č) 
30.d) 
30.e) 

• Na preprostih primerih (kuhinjska sol in 

sladkor)  razlikujejo med izbranimi 

lastnostmi ionskih in kovalentnih spojin (npr. 

temperatura tališča, osnovni gradniki snovi, 

kako močne so vezi med gradniki snovi). 

• tališče 

• gradniki(ioni/mol
ekule) 

• vezi med 
gradniki 

3. raven  

(analiza, 

sinteza) 

0,43 
0,43 
0,42 
0,42 
0,38 
0,48 

31.a) 
31.b) 
31.c) 
31.č) 
31.d) 
31.e) 

• Razumejo, da so v kristalu natrijevega 

klorida  kloridni ioni negativno nabiti, 

natrijevi pa pozitivno nabiti in da se med 

seboj privlačijo in poznajo proces 

raztapljanja. 

• raztapljanje 3. raven 

(analiza, 
sinteza) 

0,38 

0,44 

0,44 

0,43 

0,38 

0,44 

32 • Na preprostih primerih (kuhinjska sol in 

sladkor) poznajo uporabo v vsakdanjem 

življenju. 

• sladkor 

• kuhinjska sol 

3. raven 

(analiza) 

0,31 

 

Zaradi velikega števila nalog bom najprej analizirala tiste, ki jih v skladu z Bloomovo 

taksonomsko tristopenjsko lestvico kognitivnih učnih ciljev uvrščamo na 1. raven (znanje), 

sledila bo analiza nalog, ki jih uvrščamo na 2. raven (razumevanje, uporaba), in na koncu še 

naloge, ki jih uvrščamo na 3. raven (analiza, sinteza in  vrednotenje).  

Na 1. raven uvrščamo 1., 5., 7., 9., 13., 15., 19., 24. in 28. nalogo. Iz tabele 10 in spodnjega 

grafa 21 lahko razberemo, da so učenci na 1. ravni najbolje rešili trinajsto nalogo, kjer so prav 

vsi učenci vedeli, kaj je kovalentna vez, ter testne postavke g), h) in i) pete naloge, kjer so prav 

tako vsi pravilno dopolnili stavke, da med natrijevimi in kloridnimi ioni nastane ionska vez, 

spojino/ionski kristal pa imenujemo natrijev klorid. Druga najbolje rešena  je bila sedma 

naloga, kjer je delež pravilnih odgovorov 85 %. Sledijo testne postavke od a) do e) pete naloge, 

deveta in postavka 28 a), kjer znaša delež pravilnih odgovorov pri naštetih nalogah 77 %. 

Ostalih 23 % učencev pa na prvih šestih postavkah pete naloge sploh ni odgovorilo. Večina 

osmošolcev torej razume, da se dva atoma nekovin med seboj povežeta s kovalentno vezjo, 

tako da si delita skupni elektronski par, da pri segrevanju sladkorja nastane vodna para ter da 
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atomi sprejmejo oz. oddajo elektrone, pri čemer nastanejo ioni. Tretje najbolje rešena pa je 

bila prva naloga, kjer je 69 % učencev vedelo, da ioni nastanejo s sprejemanjem oz. 

oddajanjem elektronov, ostalih 31 % učencev pa je napačno izbralo odgovor. Pri testni 

postavki 5 f) in petnajsti nalogi znaša delež pravilnih odgovorov 62 %. Osmošolci vedo, kdaj 

nastane dvojna kovalentna vez in da se negativno nabiti kloridni ioni in pozitivno nabiti 

natrijevi ioni med seboj privlačijo. Pri devetnajsti, štiriindvajseti nalogi ter testni postavki 28 

b) pa je delež pravilnih odgovorov tudi večji kot 50 %, in sicer 54 %, saj večina učencev ve, da 

imajo polarne molekule dipol, da molekula vode nima tetraedrične oblike molekule in da pri 

segrevanju sladkorja poleg vodne pare nastane še oglje. Težavnost prav teh naštetih dveh 

nalog in testne postavke se giblje od 0,50–0,60, kar predstavlja optimalno vrednost težavnosti, 

ki naj bi znašala med 0,50 in 0,60. To pomeni, da so naloge ustrezne za preizkus znanja.  

 

Graf 21: Rezultati nalog, uvrščenih na 1. raven po Bloomovi taksonomski tristopenjski lestvici 
pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom Povezovanje delcev – 8. r. 

Največ nalog iz pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom Povezovanje delcev – 8. r. 

sodi na 2. raven po Bloomovi taksonomski tristopenjski lestvici kognitivnih učnih ciljev. Nalog, 

ki preverjajo razumevanje in uporabo, je sedemnajst, zato sem njihovo analizo razdelila na dva 

dela. Najprej sledi analiza 2., 3., 4., 8., 10., 12. in 14. naloge, nato pa še ostale naloge, in sicer: 

16., 17., 18., 20., 21., 22., 26., 27. in 29 naloga. Iz tabele 10 in spodnjega grafa 22 lahko 

razberemo, da so vsi osmošolci na 2. ravni pravilno rešili testne postavke 3 a), 3 b), 8 a), 8 c), 

in 14 b). Delež pravilnih odgovorov za postavke 3 č), 8 b) in 14 c) je 92 %, kar je tudi odličen 

rezultat. Pri testnih postavkah 3 c), 8 č), 8 d), 14 a) in nalogi 12 znaša delež pravilnih odgovorov 

77 %. Pri drugi nalogi in testni postavki 3 d), je 69 % osmošolcev pravilno ovrednotilo in 
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dopolnilo trditve, vezane na nastanek natrijevega klorida. Pri vseh doslej naštetih nalogah je 

indeks težavnosti večji od optimalne vrednosti (0,50–0,60), zato te naloge uvrščamo med 

lahke. Težave so učencem povzročale naloge štiri in deset. Pri deseti nalogi pa znaša delež 

pravilnih odgovorov za procent več, torej 46 %. Učenci so imeli težave pri izbiri pravilne 

trditve/primera, ki opisuje kovalentno vez. Indeksa težavnosti za ti dve nalogi znašata manj od 

vrednosti težavnosti, ki naj bi znašala 0,50–0,60, tako da lahko rečemo, da sta nalogi vseeno 

težki.  

 

Graf 22: Rezultati prvih sedmih nalog, uvrščenih na 2. raven po Bloomovi taksonomski 
tristopenjski lestvici 

Tudi pri drugem delu nalog, ki jih uvrščamo na 2. raven Bloomove taksonomske lestvice, so 

bili rezultati več kot uspešni. Graf 23 nam prikazuje, da so osmošolci v celoti pravilno rešili 

nalogo enaindvajset, kar dokazuje, da razumejo nastanek vodikovega klorida in postavko. 

Drugi najbolje rešeni nalogi sta sedemnajsta naloga, ki ima 86 % pravilnih odgovorov, in 

postavka 26 a), kjer je delež pravilnih odgovorov 86 %. Večina učencev je pravilno ovrednotila 

trditve o molekuli kisika in zapisala formulo metana. Naloge šestnajst, osemnajst in postavki 

29 a) in d) imajo 77 % pravilnih odgovorov. Učenci razumejo, kako se dva atoma vodika in 

dušika povežeta v molekulo, ter značilnosti trojne kovalentne vezi. Sedemindvajseta naloga in 

testna postavka 29 b) imata 69 % pravilnih odgovorov, kar pomeni, da večina osmošolcev 

razume, da so atomi v molekulah sladkorja povezani s kovalentnimi vezmi in da vodna 

raztopina soli vsebuje ione, zato raztopina prevaja električni tok. Vse te naštete naloge imajo 

visok indeks težavnosti, več od optimalne vrednosti težavnosti (0,50–0,60), zato te naloge 

uvrščamo med lahke. Težavnost dvajsete naloge ter postavke 26 c) je 0,62, kar pomeni, da je 
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naloga ustrezna. Osmošolci so pravilno ovrednotili trditve o nastanku molekule vodika in o 

porazdelitvi naboja v molekuli vodikovega klorida ter zapisali, kakšen je kot med vezmi v 

molekuli metana, niso pa vedeli, da so atomi v molekuli metana usmerjeni proti ogliščem 

tetraedra. Osmošolcem pa sta povzročili nekaj težav postavki 29 c) in č), kjer znaša indeks 

težavnosti 0,44. Niso znali dopolniti stavka, da so ioni v vodni raztopini kuhinjske soli prosto 

gibljivi in da je sladkor zgrajen iz molekul, in ne ionov. Naloga je bila glede na indeks težavnosti 

za učence težka.   

 

Graf 23: Rezultati ostalih nalog, uvrščenih na 2. raven po Bloomovi taksonomski tristopenjski 
lestvici 

Zdaj pa še šest nalog, ki jih uvrščamo na 3. raven Bloomove taksonomske lestvice. Večina 

učencev je imela težave z nalogami na 3. ravni, ki preverjajo višje kognitivne cilje. Na 3. raven 

sodijo 6., 23., 25., 30., 31. in 32. naloga. Vse naloge na 3. ravni imajo indekse težavnosti 

manjše od zaželene vrednosti, ki naj bi bila med 0,50 in 0,60. Pri šesti nalogi, petindvajseti in 

testni postavki 31 a) je delež pravilnih odgovorov samo 38 %. Pri šesti nalogi učenci na 

podlagi reakcije med elementarnim natrijem in plinom klorom niso znali izbrati več pravilnih 

trditev, ki veljajo za to reakcijo. Pri petindvajseti nalogi so imeli težave, saj so morali izbrati 

pravilni pomen rdeče barve v molekuli vode, ki je predstavljala ponazoritev pribitka 

negativnega naboja. Podobna naloga je bila triindvajseta, kjer so morali ponovno razbrati, na 

katerem elementu v molekuli vodikovega klorida je pribitek negativnega naboja. Tudi tukaj je 

delež pravilnih odgovorov samo 36 %. Pri nalogi trideset znašajo indeksi težavnosti za 

postavki 30 d) in e) 0,32, za postavki a) in b) 0,42 in za postavki a) in b) 0,43, kar je malo več 

od prejšnjih nalog, vendar so indeksi vseeno nizki. Tudi zadnja naloga je imela samo 31 % 
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pravilnih odgovorov; tu so morali učenci pravilno izbrati trditev, ki se je navezovala na 

uporabo soli in sladkorja v vsakdanjem življenju. 

 

Graf 24: Rezultati nalog, uvrščenih na 3. raven po Bloomovi taksonomski tristopenjski lestvici 

Iz dobljenih rezultatov torej večina osmošolcev razume učne cilje, ki so vezani na ključne 

pojme vsebinskega sklopa Učnega načrta za kemijo z naslovom »Povezovanje 

delcev/gradnikov«. Osmošolci razlikujejo med ključnimi pojmi: (1) ionska vez/ionska spojina, 

(2) kovalentna vez (enojna, dvojna in trojna), (3) polarna in nepolarna kovalentna vez, (4) 

(ne)polarnost vezi in (ne)polarnost molekule ter (5) ionske in kovalentne spojine.  
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2.8.3 Rezultati pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom Ogljikovodiki – 8. r.  
 

• RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali ima večina učencev osmega razreda dovolj predznanja, 

da bi uspešno rešili preizkus znanja z naslovom Ogljikovodiki – 8. r.? 

Tabela 11: Opredelitev nalog po Bloomovi taksonomiji kognitivnih učnih ciljev in indeks 
težavnosti za posamezno nalogo pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom  

Ogljikovodiki – 8. r. 

Naloga Cilj(i) naloge Ključni pojmi Bloomova 
taksonomija 

Indeks 
težavnosti 

1 • Poznajo snovi in razumejo v 
katerih so ogljikovi atomi 
povezani z enojnimi vezmi. 

• ogljikovodiki 

• enojna vez 

2. raven 
(razumevanje)) 

0,14 

2 • Razločujejo med danimi 
primeri ogljikovodikov in 
izmed naštetih izberejo tiste 
ogljikovodike, ki spada med 
alkane. 

• alkani 3. raven 
(uporaba) 

0,16 

3 a) 
3 b) 
3 c) 
3 č) 

• Na podlagi zapisanih formul 
prepoznajo ogljikovodike in 
jih razvrsti med alkane, 
alkene in alkine. 

• alkani 

• alkeni 

• alkini 

2. raven 
(uporaba) 

0,16 
0,19 
0,14 
0,22 

4 • Razumejo, zakaj nekateri 
ogljikovodiki ne spadajo 
med nenasičene 
ogljikovodike, razume 
pojem nenasičeni. 

• nenasičeni 
ogljikovodiki  

2. raven 
(razumevanje, 

uporaba) 

0,30 

5 • Poznajo kemijsko vez, ki 
nastopa med atomi v 
molekulah alkenov. 

• kovalentna 
vez  

1. raven 
(znanje) 

0,24 

6 a) 
6 b) 
6 c) 

• Vedo, da ogljikovodike 
delimo na ciklične in 
aciklične in da so 
ogljikovodiki povezani z 
različno dolgimi vezmi. 

• ciklični 
ogljikovodiki 

• aciklični 
ogljikovodiki  

1. raven 
(znanje) 

0,11 
0,05 
0,03 

7 • Na osnovi modelov 
prepoznajo ciklične 
ogljikovodike. 

• ciklični 
ogljikovodiki  

2. raven 
(uporaba) 

0,22 

8 • Vedo, da so nenasičeni 
ogljikovodiki tisti, ki imajo 
atome v molekuli povezane 
z vsaj eno dvojno vezjo.  

• nenasičeni 
ogljikovodiki  

1. raven 
(znanje) 

0,54 

9 •  Znajo povezati ustrezno 
formulo ogljikovodika z 
modelom molekule. 

 2. raven 
(uporaba) 

0,16 
0,24 
0,14 
0,18 
0,16 
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10 a) 
10 b) 

• Znajo na primeru splošne 
formule ogljikovodikov 
določiti, katera splošna 
formula velja za cikloalkane 
in cikloalkine. 

• cikloalkani 

• cikloalkini  

1. raven 
(znanje) 

0,03 
0,03 

 

11 • Vedo, katere ogljikovodike 
uvrščamo med nasičene. 

• nasičeni 
ogljikovodiki  

1. raven 
(znanje) 

0,30 

12 • Na osnovi različnih modelov 
molekul ogljikovodikov 
znajo razločiti, kateri 
modelu molekul 
predstavljajo molekule 
nenasičenih ogljikovodikov.  

• nenasičeni 
ogljikovodiki  

3. raven 
(uporaba) 

0,06 

13 • Znajo poimenovati alkane. • alkani  1. raven 
(znanje) 

0,32 
0,24 

14 • Na osnovi modelov molekul 
ogljikovodikov, znajo 
poiskati skeletne formule  

 2. raven 
(uporaba) 

0,38 
0,35 
0,35 
0,27 
0,34 

 

Naloge iz pilotnega preizkusa znanja z naslovom Ogljikovodiki – 8. r. sodijo na vse tri ravni po 

Bloomovi taksonomski lestvici kognitivnih učnih ciljev. Iz zgornje tabele 11 lahko razberemo, 

da so učenci dveh osmih razredov zelo slabo rešili ta preizkus znanja, saj poglavja Ogljikovodiki 

sploh še niso obravnavali. Indeksi težavnosti pri posameznih nalogah so razumljivo precej 

manjši od optimalne vrednosti težavnosti, ki naj bi se gibala med 0,50 in 0,60 in zato so se 

učencem zdele naloge težke. Pri vseh nalogah je bil delež pravilnih odgovorov majhen, 

predvsem je bilo veliko praznih odgovorov. Najbolj me je presenetila osma naloga, kjer je kar 

54 % učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, katere ogljikovodike uvrščamo med 

nenasičene. Tudi štirinajsta naloga je bila dobro rešena glede na to, da tisti, ki so jo sploh rešili, 

te snovi še niso obravnavali. V pomoč so jim bile slike krogličnih modelov molekul in prav zato 

so lažje poiskali skeletne formule molekul ogljikovodikov. Večina osmošolcev pa žal nima 

dovolj predznanja, da bi uspešno rešili preizkus znanja z naslovom Ogljikovodiki – 8. r., saj 

učne vsebine še niso obravnavali. Nekateri so  morda kakšno znanje o tej temi že pridobili, 

vendar to ni dovolj, da bi rešili uspešno rešili celoten test.  
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2.8.4 Rezultati pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom Atom in periodni sistem – 7. 

r.  
 

• RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali ima večina učencev sedmega razreda dovolj predznanja, 

da reši preizkus znanja z naslovom Atom in periodni sistem – 7. r.  

Tabela 12: Opredelitev nalog po Bloomovi taksonomski lestvici kognitivnih učnih ciljev in 
indeks težavnosti za posamezno nalogo pilotnega kemijskega preizkusa znanja z naslovom 

Atom in periodni sistem – 7.r. 

Naloga Cilj(i) naloge Ključni pojmi Bloomova 
taksonomija 

Indeks 
težavnosti 

1 • Vedo, da se elektroni 
nahajajo v elektronski 
ovojnici. 

• elektroni 

• elektronska 
ovojnica 

1. raven 
(znanje) 

0,68 

2 a) 
2 b) 
2 c) 
2 č) 
2 d) 
2 e) 

 

• S  pomočjo slike znajo 
razbrati, koliko protonov, 
nevtronov in elektronov je 
v atomu, kakšen je naboj 
elektrona/protona in da je 
število elektronov enako 
številu protonov. 

• proton 

• nevtron 

• elektron 

• pozitiven/negativen 
naboj 

2. raven 
(razumevanje, 

uporaba) 

0,61 
0,21 
0,45 
0,55 
0,19 
0,02 

3 • Razumejo, da imajo atomi 
na zunanji lupini od enega 
do osem elektronov, da je 
število elektronov v 
elektronski ovojnici enako 
številu protonov v jedru 
atoma in da imajo 
nekateri atomi elementov 
polno zasedeno zunanjo 
lupino.  

• zunanja lupina 

• elektroni 

• elektronska 
ovojnica 

• protoni 

• atomsko jedro 

2. raven 
(razumevanje) 

0,14 

4 a) 
4 b) 
4 c) 
4 č) 
4 d) 
4 e) 

• Znajo poiskati ustrezno 
definicijo pojmov.  

• elektroni 

• elektronska 
ovojnica 

• lupine 

• prva lupina 

• osem elektronov 

• zunanja lupina 

1. raven 
(znanje) 

0,45 
0,30 
0,39 
0,34 
0,41 
0,30 

5 • Razumejo, kako nastane 
ion iz elementa.  

• elektroni 

• ion  

2. raven 
(razumevanje, 

uporaba) 

0,65 

6 • Razumejo, kakšen naboj 
bo imel kation, ki ima en 
valenčni elektron. 

• električni naboj 

• kation  

2. raven 
(razumevanje) 

0,16 

7 a) 
7 b) 

• Vedo, kako nastanejo 
anioni. 

• elektroni 

• anion  

1. raven 
(znanje) 

0,41 
0,43 



Ajda Premrl. Vloga igrifikacije in jezika pri učenju kemijskih vsebin v osnovni šoli. Diplomsko delo.  
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

54 
 

8 a) 
8 b) 
8 c) 
8 č) 
8 d) 
8 e) 
8 f) 

• Razumejo, kako nastanejo 
anioni in kationi. 

• anion 

• kation 

2. raven 
(razumevanje, 

uporaba) 

0,05 
0,20 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

9 • Razumejo, da je v atomu 
bora pet elektronov, 
elektroni so razporejeni B 
2,3 in da imajo v zunanji 
lupini tri elektrone. 

• element bor 

• elektroni  

• zunanja lupina 

2. raven 
(uporaba) 

0,39 

10 • Vedo, kaj imajo skupnega 
elementi iz iste skupine. 

• skupina periodnega 
sistema 

1. raven 
(znanje) 

0,20 

 
11 

• Znajo napisati 
porazdelitev elektronov v 
atomu elementa kalija in 
razumejo, da ima atom 
kalija elektrone 
razporejene v štiri lupine, 
v jedru 19 protonov in na 
zadnji lupini en elektron.  

• elektroni 

• lupine 

• zunanja lupina 

3. raven 
(analiza) 

 
0,0 

12 • Znajo na osnovi danih 
primerov poiskati dva 
elementa, ki imata enako 
število lupin.  

• lupine  3. raven 
(analiza) 

0,14 

13 • Vedo, kaj velja za atome 
elementov iz četrte 
skupine periodnega 
sistema.  

• četrta skupina PS 1. raven 
(znanje) 

0,27 

14 • Znajo razločiti med danimi 
trditvami, ki veljajo za 
element natrij, ki se v 
periodnem sistemu nahaja 
v prvi skupini in tretji 
periodi.  

• skupina 

• perioda 

3. raven 
(analiza) 

0,23 

15 • Razumejo, kaj more atom 
kisika narediti, da si 
zapolni zunanjo lupino. 

• zunanja lupina 2. raven 
(uporaba) 

0,34 

 

Tudi pri učencih dveh sedmih razredov sem želela preveriti, ali morda že poznajo kaj o učni 

vsebini Atom in periodni sistem. Naloge so bile uvrščene na vse tri ravni Bloomove 

taksonomske tristopenjske lestvice. Pred začetkom reševanja preizkusa znanja z naslovom 

Atom in periodni sistem – 7. r. sem bila zelo skeptična, saj sem bila prepričana, da učenci ne 

bodo znali nič rešiti. Iz tabele 12 je razvidno, da večina sedmošolcev še nima dovolj predznanja, 



Ajda Premrl. Vloga igrifikacije in jezika pri učenju kemijskih vsebin v osnovni šoli. Diplomsko delo.  
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

55 
 

da bi lahko v celoti rešili preizkus znanja. Nekatere naloge pa so imela kar nekaj pravilnih 

odgovorov. Pri prvi nalogi je 68 % učencev vedelo, da se elektroni nahajajo v elektronski 

ovojnici. Pri postavki 2a) in 2 č) jih je tudi več kot 50 % znalo s slike razbrati, koliko protonov 

in nevtronov je v jedru atoma helija in da ima proton pozitiven naboj. Tudi pri peti nalogi je 

bilo 65 % pravilnih odgovorov; učenci so pravilno ugotovili, koliko elektronov mora sprejeti 

atom žvepla, da nastane ion S2-. Ostale naloge pa so bile za sedmošolce  težavne, saj je bilo 

malo pravilnih odgovorov in veliko tudi praznih odgovorov, vendar so se vseeno potrudili po 

svojih zmožnostih.  
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3 ZAKLJUČEK 

Prvi cilj diplomskega dela je bil preveriti, kakšno je stanje v učni praksi glede pogostosti 

uporabe spletnih aplikacij in gradiv pri pouku kemije/naravoslovja v slovenskem in angleškem 

jeziku. Zanimalo me je tudi, kako učenci uporabljajo IKT izven šole (npr. ali imajo učenci doma 

svoj računalnik in dostop do spleta in s kakšnim namenom ga uporabljajo, ali imajo oz. 

uporabljajo spletno učilnico za kemijo tudi doma in ali radi tekmujejo oziroma pomagajo 

svojemu vrstniku itn.). Z omenjenimi vprašanji sem preverila, ali pri pouku uporabljajo 

nekatere elemente metode igrifikacije, ki temelji na spletnih aplikacijah in tekmovanju. V 

raziskavi smo nato z anketnim vprašalnikom (Priloga št. 1) ugotovili, da ima velika večina 

učencev doma svoj lastni računalnik, prav vsi učenci pa imajo doma dostop do svetovnega 

spleta. Učenci pri pouku kemije/naravoslovja nikoli oz. skoraj nikoli ne uporabljajo spletnih 

aplikacij in gradiv v slovenskem oziroma angleškem jeziku, prav tako pa nimajo oziroma sploh 

ne vedo, ali imajo spletno učilnico za kemijo/naravoslovje. Menijo, da spletne aplikacije niso 

učinkovite pri učenju kemije/naravoslovja. Učenci pa internet največkrat uporabljajo za 

iskanje informacij in komunikacijo. Več kot polovica učencev rada tekmuje in pomaga svojemu 

vrstniku. 

Drugi cilj diplomskega dela je bil zaradi obravnave drugega/tujega jezika v procesu igrifikacije 

pri učencih osmega in devetega razreda s pomočjo dveh pilotnih preizkusov znanja iz 

angleščine z naslovoma Keeping warm in Rainbows ugotoviti, ali večina osmošolcev in 

devetošolcev razume angleške izraze za kemijske pojme v sobesedilu. Iz dobljenih rezultatov 

raziskave je razvidno, da so osmošolci dokaj slabo rešili preizkus znanja z naslovom Keeping 

warm in večina učencev osmega razreda žal nima dovolj znanja za razumevanje kemijskih 

pojmov v angleščini. Popolnoma drugače pa je pri učencih devetega razreda, kjer so v večini 

zelo dobro rešili preizkus znanja z naslovom Rainbows, in to pomeni, da večina devetošolcev 

pozna in razume angleške izraze kemijskih pojmov v sobesedilu.  

Tretji cilj diplomske naloge pa je bil ugotoviti razumevanje ključnih kemijskih pojmov, ki so 

vezani na Učni načrt za kemijo za osnovno šolo. Preverjala sem razumevanje naslednjih učnih 

poglavij (1) atom in periodni sistem, (2) povezovanje delcev/gradnikov ter (3) družina 

ogljikovodikov s polimeri. S pilotnim preizkusom znanja z naslovom Reakcije ogljikovodikov – 

9. r. sem pri devetošolcih želela preveriti znanje oz. razumevanje po že obravnavanem 

vsebinskem sklopu Učnega načrta za kemijo z naslovom »Družina ogljikovodikov s polimeri«. 
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V raziskavi je bilo ugotovljeno, da večina učencev devetega razreda razlikuje med ključnimi 

pojmi: (1) popolno in nepopolno gorenje ogljikovodikov, (2) vplivi produktov gorenja na okolje, 

(3) substitucija in adicija ter (4) monomer, polimer in polimerizacija. Enako sem storila pri 

enem razredu osmošolcev, kjer sem s preizkusom znanja z naslovom Povezovanje delcev – 8. 

r. želela preveriti znanje oz. razumevanje po že obravnavanem vsebinskem sklopu Učnega 

načrta za kemijo z naslovom »Povezovanje delcev/gradnikov«. Dobljeni rezultati iz raziskave 

dokazujejo, da večina učencev osmega razreda razlikuje med ključnimi pojmi: (1) ionska 

vez/ionska spojina, (2) kovalentna vez (enojna, dvojna in trojna), (3) polarna in nepolarna 

kovalentna vez, (4) (ne)polarnost vezi in (ne)polarnost molekule ter (5) ionske in kovalentne 

spojine. Pri drugih dveh osmih razredih sem s pomočjo preizkusa znanja z naslovom 

Ogljikovodiki – 8. r.  želela preveriti, ali morda učenci osmih razredov že poznajo in razumejo 

ključne pojme, čeprav navedenih vsebin pri pouku kemije še niso obravnavali. Žal večina 

osmošolcev nima dovolj predznanja, da bi lahko rešili ta preizkus znanja in zato ne razumejo 

ključnih pojmov: (1) nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki, (2) ciklični in aciklični ogljikovodiki, 

(3) splošna formula alkanov, alkenov in alkinov ter (4) poimenovanje ogljikovodikov. Podoben 

postopek sem naredila tudi pri sedmošolcih, kjer sem s preizkusom znanja z naslovom Atom 

in periodni sistem – 7. r. preverjala, ali so se učenci morda pred obravnavo te vsebine pri 

pouku kemije v osnovni šoli že spoznali z naslednjimi ključnimi pojmi: (1) atomsko jedro, (2) 

elektronska ovojnica, (3) razporeditev elektronov po lupinah, (4) zunanji ali valenčni elektroni, 

(5) skupina/perioda in (6) anion/kation. Tudi pri učencih sedmega razreda sem ugotovila, da 

žal nimajo dovolj predznanja, da bi lahko v celoti rešili ta preizkus znanja.   

Poleg vseh ciljev diplomske naloge sem s to raziskavo dobila povratne informacije o 

ustreznosti pilotnih angleških in tudi kemijskih preizkusov znanja. Vsi pilotni preizkusi znanja 

bodo v prihodnje uporabljeni v procesu igrifikacije, kjer bodo učenci poleg frontalne oblike 

pouka uporabljali tudi spletna gradiva in aplikacije ter po obravnavani učni snovi rešili preizkus 

znanja Reakcije ogljikovodikov – 9. r. in Povezovanje delcev – 8. r., kjer bomo preverili, ali 

učenci bolje razumejo ključne pojme, če pri pouku uporabljajo spletna gradiva in aplikacije. 

Preizkusa znanja Ogljikovodiki – 8. r. in Atom in periodni sistem – 7. r. pa bosta služila kot 

nekakšen predtest. Devetošolci bodo rešili predtest Ogljikovodiki – 8. r. pred obravnavo snovi 

Reakcije ogljikovodikov, saj so vsi zgoraj našteti ključni pojmi bistveni za nadaljnje 

razumevanje vsebinskega sklopa z naslovom »Družina ogljikovodikov s polimeri«. 
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Osmošolci pa bodo pred obravnavo vsebinskega sklopa »Povezovanje delcev« rešili predtest 

z naslovom Atom in periodni sistem – 7. r., saj so zgoraj navedeni ključni pojmi bistveni za 

nadaljnjo razumevanje. 
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5 PRILOGE 
5.1 Priloga št. 1:  Anketni vprašalnik o pogostosti uporabe spletnih gradiv in 

aplikacij pri pouku kemije/naravoslovja 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

Pozdravljeni.  

Sem študentka 4. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Postati želim učiteljica 

biologije in kemije. V študijskem letu 2017/2018 moram izdelati diplomsko delo. V okviru 

diplomskega dela bom ugotavljala vpliv uporabe spletnih aplikacij pri pouku kemije, pri 

čemer bodo nekatera gradiva tudi v angleščini. Anketni vprašalnik je anonimen in odgovori, 

pridobljeni s tem vprašalnikom, bodo služili zgolj za izdelavo diplomskega dela, zato te lepo 

prosim, da na vprašanja odgovoriš iskreno.  

1. Osnovna šola: ________________________________ 

2. Spol (obkroži):  M     Ž  

3. Razred (obkroži):  8. razred    9. razred   7. razred 

4. Koliko let se že učiš angleščino (napiši številko): ____________________ 

5. Ocena pri kemiji v 9. r.: ___________;  ocena pri angleščini 9. r: _______________ 

6. Ocena pri kemiji v 8. r.: ___________;  ocena pri angleščini 8. r: _______________ 

Ocena pri naravoslovju v 7. r. _________; ocena pri angleščini 7.r:_______________ 

7. Dan in ura testiranja (napišite datum in ali je to vaša prva ali zadnja ura obravnavane učne teme): 

________________________________________ 

8. Okoliščine testiranja (napišite, če ste imeli na ta dan pred testiranjem kakšno preverjanje znanja 

ali spraševanje): ________________________________________ 

9. Ali imaš doma svoj računalnik (obkroži)? 

a. DA  b.   NE 

10. Ali imate doma dostop do svetovnega spleta oz. interneta (obkroži)? 

a. DA  b.   NE 

11.  Kako pogosto pri pouku kemije uporabljate angleška učna gradiva (obkroži)?  

a) Zelo pogosto. 

b) Pogosto.  

c) Skoraj nikoli.  

d) Nikoli.  
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12. Ali rad pomagaš svojemu vrstniku (obkroži)? 

a.  DA  b.   NE  c.  ne vem/se ne morem odločiti 

13. Ko uporabljam splet oz. internet kjerkoli, ga največkrat uporabim (obkroži)? 

a. za komunikacijo 

b. igranje igric 

c. iskanje informacij, ki jih potrebujem 

14. Ali meniš, da ti lahko spletna gradiva in aplikacije pomagajo pri učenju različnih predmetov v 

osnovni šoli (obkroži)? 

a. DA  b.   NE 

15. Ali meniš, da je učenje kemije s pomočjo spletnih aplikacij učinkovito(obkroži)? 

a. DA b.   NE       c.  ne vem/ se ne morem odločiti      d. drugo: ____________ 

16. Ali meniš, da je učenje tujega jezika s pomočjo spletnih aplikacij učinkovito(obkroži)? 

a. DA  b.   NE  c.  ne vem/ se ne morem odločiti 

 

17. Bi se ti zdelo zabavno, če bi lahko snov, ki ste jo tisti dan obravnavali pri pouku hkrati utrdil in pri 

tem še tekmoval z drugimi sošolci ob uporabi spletne aplikacije(obkroži)?  

a. DA  b.   NE  c.  ne vem/ se ne morem odločiti 

 
 

18. Ali rad tekmuješ(obkroži)? 

 

a. DA  b.   NE  c.  ne vem/ se ne morem odločiti 

19. Ali rad pomagaš svojemu vrstniku(obkroži)? 

 

b. DA  b.   NE  c.  ne vem/ se ne morem odločiti 
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20. Obkrožite ustrezno številko glede strinjanje s trditvijo:  

1 - Se absolutno ne strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - se strinjam;  4 - se popolnoma strinjam;  

 

Če pri pouku pri kateremkoli predmetu pri učni uri nisem 

popolnoma razumel obravnavane snovi, si doma 

pomagam tako, da poiščem informacije na spletu. 

1 2 3 4 

 

Če želim pri pouku kemije/naravoslovja  že obravnavano 

snov utrditi, si doma pomagam tako, da poiščem ustrezno 

vsebino v i-učbeniku za kemijo in si z njo pomagam. 

1 2 3 4 

 

Če želim pri pouku angleščine že obravnavano snov utrditi, 

si doma pomagam tako, da poiščem ustrezno vsebino v  

i-učbeniku za kemijo v angleščini in si z njo pomagam. 

1 2 3 4 

 

V primeru, da me nekaj zanima, o tej temi poiščem 

informacije na spletu, pri čemer me to, da je razlaga 

opisana v tujem jeziku, ne ovira. 

1 2 3 4 

 

Če bi lahko prek spletne aplikacije z drugimi sošolci na šoli 

tekmoval v znanju določenega predmeta in ob tem še 

utrjeval že obravnavano snov, bi to z veseljem delal doma. 

1 2 3 4 

 

Če bi lahko prek spletne aplikacije z drugimi sošolci na šoli 

tekmoval pri tem, kolikokrat sem sošolcem  pomagal pri 

učenju in ob tem še utrjeval že obravnavano snov, bi to z 

veseljem delal doma. 

1 2 3 4 

Želel bi si, da bi lahko moj doseženi uspeh ob 

tekmovanju/utrjevanju snovi lahko vsak trenutek tudi 

drugi spremljali v spletni učilnici. 

1 2 3 4 
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5.2 Priloga št. 2:  Pilotni angleški preizkus znanja za osmi razred z naslovom 

Keeping warm 

 

 1. NALOGA:  

Preberite besedilo in ob vsaki številki v besedilu napišite črko, ki jo izberete spodaj. Ena 

poved od spodaj naštetih je odveč. Glejte primer (0) v besedilu, ki je že rešen.   

KEEPING WARM  

Heat always flows from something warmer to something cooler. If a warm object touches a cooler 

object, heat will flow from the warm object to the cooler object. (0) …...B……… If you hold an ice 

cube, your hand is warmer then the ice cube. The heat flows from your hand to the cold ice cube. 

Your hand feels colder because you are losing heat. (1) ………….. Your hand feels warmer because you 

are getting heat. 

During cooking, heat from the stove moves from the hot burner to the cold food. The flow of heat 

warms the food. (2) …………..  

Heat doesn’t travel through all materials in the same way. It moves very easily through things made of 

metal. Metal is a good conductor of heat. (3) ………….. Poor conductors of heat are called insulators. 

Wood and plastic are inductors. That is why cooking pans often have wooden or plastic handles.  

If you go out on a cold day and are not dressed warmly, you will feel cold. (4) …………..You can stop 

some of that heat flow by wearing warm clothes. Your clothing acts as an insulator to keep you warm. 

Several layers of clothes are warmer than one. (5) ………….. 

Insulation is used to keep homes warm. It keeps heat from escaping from the warm house to the cold 

outdoors. Insulation can also keep cold things cold. (6) ………….. This keeps cold air trapped inside and 

keeps warm air outside.  

A. Refrigerators and freezers have layers of insulation in their walls.  

B. When you feel something hot or cold, you are actually feeling the flow of heat.  

C. If you hold a cup of hot chocolate, the heat moves from the warm cup to your cool hand.   

D. Through insulation, we can save heat, money and the planet. 

E. This movement of heat is called conduction.  

F. Each layer traps a layer of insulating air.  

G. That is why metal pans are used for cooking. 

H. Heat will flow from all parts of you into the cold air and ground.  
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2. NALOGA:  

Za vsak primer od 1–21 spodaj obkrožite, kateri odgovor (A, B, C ali D) je najbolj ustrezen. 

Glejte primer (0), ki je že rešen. 

0. Modern plays are easy to understand in ………………… with those written by 

Shakespeare.  

1. She ………………. to finish the project without any help.  

2. The Queen’s visit to Rome was very short, so she decided to ……………… it by three days.  

3. A(n) ……………. agent showed them around the house.  

4. The ……………. for first class rail passengers will soon increase.  

5. There’s a ……………. of dirty clothes in the corner of my bedroom.  

6. They ……………… my mother for a famous actress.  

7. When she eats strawberries, she comes out in a ………………. . 

8. The …………. traffic made him late for work.  

9. She was driving so carelessly that she …………... the car.  

10. Most people …………… Elvis Presley as the ˝King of Rock and Roll˝.  

11. In the quiet months, owners of holiday apartments ……………. them at a cheaper rate. 

12.  She liked the house so much that she decided to……………. an offer for it.  

13. We can’t afford a proper aerial for our TV yet, so for the ……………. being we are using 

an indoor on. 

14. That green skirt doesn’t ………………. your orange jacket.  

15. I’m offering a ……………… to anyone who finds my lost cat.  

16. She complained about a …………… in her left arm.  

17. The ……………… of interest on our bank loan is 12%.  

18. He is looking for a(n) …………………… at the moment.  

19. The train ……………. York at 4.45 pm. 

20. The Mona Lisa is a ………………. painting.   

21. The boy……………. stealing his friend’s pencil case.  
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0 A   comparison  B   point C   contact D   difference 

1 A   succeeded  B   fulfilled C   managed  D   achieved  

2 A   stretch B   spread    C   extend D   shrink  

3 A   possession B   insurance C   estate D   property  

4 A   fee B   salary C   fare  D   wage  

5 A   collection B   heap C   packet D   match  

6 A   mistook    B   confused C   understood  D misinterpreted  

7 A   rash    B   lump C   bruise D   spot 

8 A   full B   strong C   thick  D   heavy  

9 A   cracked B   crashed C   hit  D collided 

10 A   believe  B   regard C   think D   suppose 

11 A   hire  B   borrow  C   lend  D   let  

12  

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21   

A   make  

A   place 

A   agree 

A   tip  

A   damage 

A   scale 

A   work  

A   came  

A   valid  

A   refused 

B   do  

B   point  

B   match  

B   bribe  

B   harm  

B   degree 

B   task  

B   got  

B   priceless  

B   rejected  

C   propose  

C   space 

C   suit 

C   change  

C   change  

C   sum  

C   job  

C   reached  

C   valueless  

C   denied   

 

D   put  

D   time  

D   fit  

D   reward  

D   pain  

D   rate  

D   occupation  

D   arrived  

D   worthless  

D   ignored  
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5.3 Priloga št. 3:  Pilotni angleški preizkus znanja za deveti razred z naslovom 

Rainbows 

 

1. NALOGA:  

Za primere od 1–12 preberite spodnje besedilo in obkrožite, kateri odgovor (A, B, C ali D) 

je najbolj ustrezen. Glejte primer (0), ki je že rešen.  

Primer (0): 

0 A   detached B   single C   divided D   separate 

RAINBOWS  

A rainbow is an optical display of colours that usually appears in the sky when a beam of 

sunlight refracts through millions of raindrops. Each (0) …... colour from the spectrum is then 

sent to your eyes. For this to happen, the angle between the (1) …... of light, the raindrop and 

the human eye must be between 40 in 42 degrees.  

After studying rainbows in (2) …..., Sir Isaac Newton was able to explain how they are formed. 

However, he was colour blind, so he had to (3) …... on the eyes of his assistant, who could 

easily (4) …... all the seven colours: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. His 

assistant could also clearly (5) …... the difference between indigo and violet.  

There are two types of rainbows. Primary rainbows are the most (6) …... and have the most 

distinctive colours, with red (7) …... on the outside of the arc and violet on the inside. 

Secondary rainbows are unusual because the light is reflected twice within the raindrop 

before it (8) …... a rainbow, so the colours are in (9) …... order and not as bright as primary 

rainbows.  

There is a popular myth that if you reach the end of rainbow, you will find a pot of gold waiting 

for you. In (10) …..., it is impossible to do this, because a rainbow has no end – as you go 

towards the point where the rainbow (11) …… to touch the ground, it moves away from you 

as quickly as you (12) …….  

1 A   strip  B   ray C   streak D   row 

2 A   depth  B   length C   width  D   breadth  

3 A   rely B   trust    C   confide D   believe 

4 A   discover B   realise C   recognise D   understand 

5 A   say B   speak C   talk  D   tell  

6 A   often B   common C   ordinary D   regular  

7 A   appearing    B   happening C   viewing  D   revealing  

8 A   develops    B   forms C   shapes D   grows 
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9 A   behind B   back C   return  D   reverse  

10 A   case B   spite C   time D   fact 

11 A   look  B   seems C   show D   sees 

12 A   arrive  B   approach  C   near  D   progress  
 

2. NALOGA:  

Preberite besedilo in ob vsaki številki v besedilu napišite črko, ki jo izberete spodaj. Ena 

poved od spodaj naštetih je odveč.  

Glejte primer (0) v besedilu, ki je že rešen. 

 PHYSICAL PROPERTIES OF WATER 

Water is a common substance – so common that we usually take it for granted. (0) …. D…. But 

are you aware that water is one of the rarest and most unusual substance in the universe? As 

planetary space probes have gathered data, scientists have learned that the great abundance 

of water on Earth is unmatched by any planet or moon in our solar system. (1) ……………. . In 

addition, more than 70% of Earth’s surface is covered by oceans that have an average depth 

of more than three kilometres (two miles).  

Water is a form of matter. As you may recall from previous science courses, matter is anything 

that occupies space and have mass. (2) …………… . Matter can be distinguished by its 

characteristic properties. Water has many physical properties – properties that can be 

observed and measured without changing the chemical makeup of the substance. (3) 

……………... The density of water as a liquid is easy to remember. (4) ……………. One millilitre of 

volume is exactly equal to one cubic centimetre (1 cm3). Thus, the density of water at 25°C 

can also be reported as 1.00g/cm3.  

The freezing point of water, (5) …………… What other physical properties of water can you 

describe?  

Water is the only ordinary liquid found naturally in our environment. Because so many 

substances dissolved readily in water, quite a few liquids are actually water solutions. (6) 

…………….. Even water that seems pure is never entirely so. Surface water contains dissolved 

minerals as well as other substances. Distilled water used in steam irons and car batteries 

contains dissolved gases from the atmosphere, as does rainwater.  
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Pure water is clear, colourless, odourless, and tasteless. (7) ………………You can confirm this by 

boiling and then refrigerating a sample of distilled water. When you compare its taste with 

the taste of chilled tap water, you may notice that pure distilled water tastes flat. (8) 

……………….. . 

A. Which is another physical property, is 0°C at normal atmospheric pressure?  

B. All solids, liquids and gases are classified as matter.  

C. Our planet’s abundant supply of water makes it unlike any other in our solar system.  

D. We drink it, wash with it, swim in it, and sometimes grumble when it falls from the sky.  

E. Earth is usually half-enveloped by water-laden clouds.  

F. Water’s physical properties help to distinguish it from other substances. 

G. Such a water-based solution is called an aqueous solution.  

H. One physical property of a simple of matter is its density, which is the mass of material 

within a given volume. 

I. The characteristic taste and slight odor of some tap-water samples are caused by 

substances dissolved in the water. 

J. Because one millilitre (mL) of liquid water at room temperature (25°C) has a mass of about 

1.00 g, the density of this water is 1.00 g/mL. 
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5.4 Priloga št. 4: Pilotni kemijski preizkus znanja z naslovom Reakcije 

ogljikovodikov – 9. r. 

Dragi učenec, draga učenka!  

Pred teboj so naloge, ki se nanašajo na ponovitev učne snovi: REAKCIJE OGLJIKOVODIKOV. 

Natančno preberi navodila naloge. Piši čitljivo, če se zmotiš, napačen odgovor prečrtaj in 

pravilnega napiši na novo. Za reševanje imaš 20 minut časa.  

Zahvaljujem se ti za sodelovanje in ti želim veliko uspeha pri reševanju.  

Reakcije ogljikovodikov – 9. r. 

1. Katere snovi nastanejo pri popolnem gorenju ogljikovodikov? Obkroži črke pred 

pravilnimi odgovori.  

a   Ogljikov oksid. 

b   Ogljikov dioksid. 

c   Voda. 

č   Kisik. 

2. Zakaj je nevarno prižgati avto v zaprti garaži? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Ker nastane dim, ki omejuje vidljivost. 

B  Ker pri delovanju motorja nastaja ogljikov oksid, ki v večjih količinah povzroči zadušitev. 

C  Ker lahko pride do požara. 

3. S katerim številom podajamo kakovost bencina? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom.  

A   S cetanskim številom. 

B   Z Ludolfovim številom. 

C   Z oktanskim številom. 

4. Katera vrsta gorenja ogljikovodikov poteka, ko je na voljo premalo kisika? 

_________________ gorenje. 
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5. Katera reakcija je značilna za nasičene ogljikovodike? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

A   Adicija. 

B   Substitucija. 

C   Analiza. 

Č   Nasičeni ogljikovodiki so nereaktivni, zato ne sodelujejo v reakcijah. 

6. Kateri produkt nastane pri adiciji molekule broma na propen? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom. 

A  1-bromopropan. 

B  1,2-dibromopropan. 

C  2,2-dibromopropan. 

D  Bromopropan. 

7. Kateri produkti nastanejo pri reakciji substitucije metana s klorom, če je v reakcijski 

zmesi presežek klora? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A   Klorometan. 

B   Diklorometan. 

C   Triklorometan. 

Č   Tetraklorometan. 

D   Zmes klorometana, diklorometana, triklorometana in tetraklorometana. 

8. Kaj je adicija? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Reakcija, pri kateri se atom vodika v molekuli ogljikovodika zamenja z atomom druge 

nekovine. 

B  Reakcija spajanja ogljikovodika s kisikom, pri kateri se sprošča veliko energije. Pri tem 

nastaneta ogljikov dioksid in voda. 

C  Reakcija, pri kateri se na molekulo nenasičenega ogljikovodika veže manjša molekula. Pri 

tem se dvojna ali trojna kovalentna vez prekine. 
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9. Kaj so polimeri? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

A  Polimeri so velike molekule, ki nastanejo v naravi z združevanjem več tisoč molekul 

izoprena. 

B  Polimeri so makromolekule, sestavljene iz več manjših molekul – monomerov. 

C  To so molekule, iz katerih so zgrajeni monomeri. 

10. Katerih od spodnjih snovi ne uvrščamo med polimere? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom.  

A  Škrob. 

B  DNK. 

C  Celuloza. 

Č  Maščobe. 

D  Beljakovine. 

 

11.  Kaj je polimerizacija? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

A  Kemijska reakcija, pri kateri nastanejo molekule polimerov iz monomerov. 

B  Kemijska reakcija razkroja polimerov na monomere. 

C  Povezovanje polimerov v molekule monomerov. 

 

12. Za spodnja primera polimerov zapišite kemijski imeni njihovih monomerov. 

 

  

 

___________________________                           ______________________ 
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13. Kroglični model predstavlja molekulo izoprena. 

 

Zapiši:  

a) molekulsko formulo izoprena: ___________________ 

 

b) kemijsko ime polimera, ki ga sestavljajo molekule izoprena: __________ (__________). 

 

 

14. Halogenirani ogljikovodiki so derivati ogljikovodikov. To pomeni, da jih pridobimo iz 
ogljikovodikov. Kako imenujemo reakcijo, pri kateri bi iz alkana pridobili halogenirani 
alkan? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

 

A  Adicija. 

B  Substitucija. 

C  Fotosinteza. 

Č  Oksidacija. 

 

15. V katero vrsto kemijskih reakcij spada reakcija etana s klorom pod vplivom 
ultravijolične svetlobe? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

A  Adicija. 

B  Substitucija. 

C  Kreking. 

Č  Sublimacija. 

D  Hidroliza. 

 

 

 

http://eucbeniki.sio.si/kemija9/995/izopren.gif
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16. Katera formula predstavlja produkt pri bromiranju ciklopentena? Obkroži črko pred 
pravilnim odgovorom.  

 

A   

B   

C 

 

Č  

 

17. Kako imenujemo reakcijo, pri kateri se monomeri združujejo v velike molekule? Obkroži 
črko pred pravilnim odgovorom.  

A  Polimerizacija. 

B  Hidroliza. 

C  Substitucija. 

Č  Sublimacija. 

18. Poveži formule ponavljajočih se enot polimera s formulami monomerov. 
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19. Dopolni spodnje povedi. 

a) Ogljikovodiki za gorenje potrebujejo element ______________ .  

b) Pri _______________ gorenju ogljikovodikov nastajajo voda, saje in ogljikov oksid.  

c) Pri gorenju ogljikovodikov se sprošča energija, zato spada ta reakcije med 

__________________ reakcije.  

č) V plinskih jeklenkah, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, sta utekočinjena ogljikovodika 

propan in _________________.  
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5.5 Priloga št. 5: Pilotni kemijski preizkus znanja z naslovom Povezovanje delcev – 

8. r. 

Dragi učenec, draga učenka!  

Pred teboj so naloge, ki se nanašajo na ponovitev učnega poglavja POVEZOVANJE DELCEV. 

Natančno preberi navodila naloge. Piši čitljivo, če se zmotiš, napačen odgovor prečrtaj in 

pravilnega napiši na novo. Za reševanje imaš 20 minut časa.  

Zahvaljujem se ti za sodelovanje in ti želim veliko uspeha pri reševanju.  
 

Povezovanje delcev – 8. r. 

1. Obkroži pravilno trditev o ionih.  

A  Ioni nastanejo iz atomov, ko si dva atoma delita skupni ali vezni elektronski par. 

B  Ioni nastanejo, ko atomi sprejmejo ali oddajo elektrone. 

C  Ioni nastanejo le, ko atomi sprejmejo elektrone. 

D  Ioni so delci brez naboja. 

2. Ovrednoti pravilnost trditev. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dopolni besedilo o nastanku natrijevega iona. Namig: pomagajte si s periodnim 

sistemom. 

Atom natrija ima a)___________  elektronov. Na zunanji lupini ima atom natrija 

b)_________ elektron. Da bi imel zunanjo lupino polno, atom natrija (sprejme /odda) 

c)___________elektron. V tem primeru iz električno nevtralnega č)_________  natrija 

nastane natrijev (kation/anion) d)____________  .  

Natrijevi kationi in kloridni anioni imajo nasprotne 
naboje. 

DRŽI NE DRŽI 

Natrijevi kationi in kloridni anioni se med seboj močno 

privlačijo. 

DRŽI NE DRŽI 

Med natrijevimi kationi in kloridnimi anioni nastane 
močna ionska vez. 

DRŽI NE DRŽI 

Ione z negativnim nabojem imenujemo kationi. DRŽI NE DRŽI 

Ione s pozitivnim nabojem imenujemo kationi. DRŽI NE DRŽI 
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4. Oglej si sliko kristala natrijevega klorida in ugotovi pravilnost trditve. 

V kristalu natrijevega klorida, NaCl, se negativno 
nabiti natrijevi ioni privlačijo z nasprotno 
nabitimi kloridnimi kationi.   

 
DRŽI 

 
NE DRŽI 

 

  5. Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede. 

Poznamo a)____________, ki so električno nevtralni delci. b)__________ lahko nastanejo iz 

atomov tako, da atomi c)__________  ali č)_____________ elektrone. Pri tem nastanejo iz 

atomov d)___________, ki so delci z e)___________. Negativno nabiti kloridni ioni in 

pozitivno nabiti natrijevi ioni se f)_____________, med njimi nastane g)____________ vez. 

Tako nastane spojina, ki jo imenujemo natrijev h)_____________, NaCl in je 

i)__________kristal.   

 

6. Pri kemijski reakciji med elementarnim natrijem in plinom klorom potekajo kemijske 

spremembe. Obkroži pravilne trditve. 

 a  Elementarni natrij gori z rumenim plamenom. 

 b  Plin klor je rumeno zeleno barve. 

 c  Pri kemijski reakciji nastane nova bela trdna snov, sol, natrijev klorid. 

 č  Kemijska reakcija med natrijem in klorom je endotermna kemijska reakcija. 

 d  Pri kemijski reakciji nastane nova snov, rumeno zelen dim. 

7. Med navedenimi snovmi izberi ionsko snov in jo podčrtaj.  

I2       Na    Cl2    NaCl    sladkor   Fe    voda 
 

8. Dopolni besedilo o nastanku kloridnega iona. Namig: pomagajte si s periodnim 

sistemom. 

Atom klora ima a)___________elektronov. Na zunanji lupini ima b)___________ elektronov. 

Atom klora doseže stabilno stanje tako, da (sprejme/odda) c)___________elektron. S tem 

doseže enako število elektronov, kot jih ima atom žlahtnega plina č)____________. Iz 

električno nevtralnega d)______________klora nastane delec, ki je (pozitivno/negativno) 

e)_____________nabit, imenujemo ga (kation/anion) f)_______________.   

9. Ugotovi, ali je spodnja trditev pravilna. 

Atoma dveh nekovin se med seboj lahko povežeta s kovalentno vezjo tako, 

da si delita elektrona, ki predstavljata skupni ali vezni elektronski par.  

 

 
DRŽI 

 
NE DRŽI 
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10. Katera trditev o kovalentni vezi je pravilna?  

A  Dva atoma vodika se povežeta z enojno kovalentno vezjo. 

B  Dva atoma klora se povežete z dvojno kovalentno vezjo. 

C  Dva atoma kisika sta povezana s tremi elektronskimi pari. 

D  Dva atoma dušika sta povezana z dvojno kovalentno vezjo. 

11. Katere trditve so pravilne?  

a   Atomu dušika manjkajo do izpopolnjene zunanje lupine trije elektroni. 

b  Atom vodika ima v zunanji lupini dva elektrona. 

c   Atom klora ima v zunanji lupini sedem elektronov. 

č  Atomu dušika manjka do izpopolnjene zadnje lupine pet elektronov. 

d  Atomu helija v zunanji lupini manjka šest elektronov. 

12. Oglej si sliko, ki prikazuje nastanek dvojne kovalentne vezi in ovrednoti 

spodnje trditve.  

 
 

 

 

13. Kaj je kovalentna vez? Obkroži pravilno trditev.  

A  Vez, kjer en atom sprejme elektron. 

B  Vez med dvema enakima ionoma. 

C  Vez, kjer en atom odda elektron. 

Č  Vez, kjer si atoma delita elektrona. 

14. Ponovno si oglej sliko, ki prikazuje nastanek trojne kovalentne vezi in dopolni besedilo. 

Vpisujte besede in ne številk. 
 

 

Vsak atom dušika ima v zunanji lupini a)___________ elektronov. Atoma dušika se povežeta 

tako, da si delita b)______________elektronske pare. Atoma dušika sta torej povezana s 

c)_______________ kovalentno vezjo.   

Vsak atom kisika deli dva svoja zunanja elektrona z 
drugim atomom kisika. 

DRŽI NE DRŽI 

Dva skupna ali vezna elektronska para tvorita 
dvojno kovalentno vez. 

DRŽI NE DRŽI 
 

Molekula kisika ima štiri nevezne elektronske pare. DRŽI NE DRŽI 
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15. Kdaj nastane dvojna kovalentna vez? Obkroži pravilno trditev.  

A   Med dvema poljubnima atomoma. 

B   Med dvema atomoma, ki imata v zunanji lupini dva elektrona manj kakor žlahtni plin 

neon. 

C   Med dvema atomoma dušika. 

Č  Med atomom kovine in atomom nekovine. 

16. Zakaj se dva atoma vodika povežeta v molekulo vodika? Obkroži pravilno trditev.  

A  Ker ima vsak atom vodika dva zunanja elektrona. 

B  Ker atoma vodika tako dosežeta polno zunanjo lupino.  

C  Ker iz atoma vodika nastane ion. 

Č  Ker je molekula vodika manj stabilna. 

17. Ovrednoti spodnje trditve.  

Kisikov atom ima v zunanji lupini po 7 elektronov. DRŽI NE DRŽI 

 

V molekuli kisika sta povezana dva atoma kisika z 

dvojno kovalentno vezjo. 

DRŽI NE DRŽI 

Kisikova atoma si tako delita dva skupna ali vezna 

elektronska para. 

DRŽI NE DRŽI 

 

18. Zakaj se dva atoma dušika povežeta v molekulo dušika? Obkroži pravilno trditev.  

A   Ker ima vsak atom dušika dva zunanja elektrona. 

B   Ker atoma dušika tako dosežeta polno zunanjo lupino. 

 C  Ker iz atoma dušika nastanejo stabilnejši delci ioni. 

Č   Ker je molekula dušika manj stabilna. 
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19. Obkroži pravilno trditev o polarnih molekulah? 

A  Molekule, ki imajo dipol, so polarne molekule. 

B  Vse molekule s polarnimi kovalentnimi vezmi so polarne molekule. 

C  Molekula vode je nepolarna molekula. 

Č  Molekula vodika je polarna. 

20. Oglej si sliko, ki prikazuje nastanek molekule vodika in ovrednoti spodnji trditvi.  

Skupni ali vezni elektronski par tvori enojno 
kovalentno vez. 

DRŽI NE DRŽI 
 

Molekula vodika ima en nevezni elektronski 
par.  

DRŽI NE DRŽI 
 

21. Dopolni besedilo o nastanku vodikovega klorida.  

Vez v molekuli vodikovega klorida, HCl, nastane z delitvijo (dveh/štirih) a)______________  

elektronov. Atom (vodika/klora) b) ________________  močneje privlači skupen elektronski 

par. Zato je na atomu vodika večji (pozitiven/negativen) c)_______________ naboj, 

molekula HCl pa je (polarna/nepolarna) č)____________________ molekula. 

 

22. Preberi spodnjo trditev o trojni kovalentni vezi in ovrednoti spodnjo trditev.  

Molekula dušika, N2, je sestavljena iz dveh atomov dušika, pri 
čemer en atom dušika v vezi močneje privlači vezne elektrone. 
Posledica neenakomernega privlaka elektronov v vezi je 
polarnost molekule dušika. 

 
DRŽI 

 
NE DRŽI 

 

 

 

23. Obkroži pravilno trditev o molekuli vodikovega klorida? Pomagaj si s sliko porazdelitve 

naboja na površini molekule vodikovega klorida. 

 

 

 

A  V molekuli vodikovega klorida je prebitek elektronov ob atomu klora. 

B  V molekuli vodikovega klorida je prebitek elektronov ob atomu vodika. 

C  V molekuli vodikovega klorida so elektroni enakomerno porazdeljeni med oba atoma. 

Č  Molekula vodikovega klorida nima dipola. 
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24. Molekula na sliki je tetraedrične oblike. Ovrednoti trditev. 

 

 

 
     

25. Kaj ponazarja rdeča barva na sliki, ki prikazuje porazdelitev naboja v molekuli vode? 

Obkroži pravilno trditev. 

A   Čim bolj rdeča je barva, tem bolj je naboj pozitiven.  

B   Čim bolj modra je barva, tem bolj je naboj negativen. 

C   Barve na sliki nimajo nobenega posebnega pomena. 

Č   Ob atomu kisika je prebitek negativnega naboja. 

26. Dopolni manjkajoče besede.  

Molekula metana ima formulo a)____________. Vsi štirje atomi vodika so v prostoru 

usmerjeni k ogliščem b)____________. Koti med vezmi v molekuli metana so c)____.__°. 
 

27. Katera trditev o sladkorju je pravilna? 

A  Pomanjkanje sladkorja povzroča bolezen skorbut. 

B  V molekulah sladkorja so atomi povezani s kovalentnimi vezmi. 

C  Sladkor gradijo med seboj povezani enaki atomi. 

Č  Sladkor uvrščamo med ionsko zgrajene snovi. 

28. Kateri snovi nastaneta pri segrevanju sladkorja? 

Vodna a)____________ in  b)___________. 

  

29. Dopolni spodnje besedilo. 

Vodna raztopina kuhinjske soli a) ____________ električni tok, ker vsebuje b) 

_____________, ki so prosto c) ____________ in imajo naboj. Sladkor je zgrajen iz delcev, ki 

jih imenujemo (atomi, molekule/ioni) č) ____________. Molekule sladkorja (nimajo/imajo) 

d) __________ naboja. Zato raztopina sladkorja e) ______ _____________ električnega toka. 

 

 

 

 

  
DRŽI 

 

 
NE DRŽI 
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30. Izpolni tabelo.  

Snov Temperatura tališča 
(visoka ali nizka) 

Osnovi gradniki  Vez med osnovnimi 
gradniki (močne ali 

šibke)  

NaCl a) b) c) 

C12H22O11 č) d) e) 

 

 

31. Dopolni spodnje besedilo.  

Raztapljanje natrijevega klorida v vodi je posledica a) ____________ med molekulami vode 

in natrijevimi ter kloridnimi ioni. Molekule b) _______________ namreč obdajo natrijeve in 

kloridne ione, tako da se pozitivno nabiti c) ________________ ioni ločijo od č) ___________ 

nabitih kloridnih ionov. Ločene ione popolnoma obdajo molekule vode in tako preprečijo, da 

bi se d) ______________ nabiti ioni lahko med seboj ponovno povezali. Opisani proces 

imenujemo e) _______________ natrijevega klorida v vodi. 

32. Obkroži pravilno trditev. 

A   Sol za pravilno delovanje našega telesa ni zelo pomembna. 

B   Sladkor lahko nadomestimo z umetnimi sladili, npr. saharinom, ker je zdrav nadomestek 

sladkorja. 

C   Sladkor lahko v sladicah delno nadomestimo z naravnim sadnim pirejem. 

Č   Sol, natrijev klorid, ne sme biti prisotna v našem telesu v nobeni, še tako majhni količini. 
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5.6 Priloga št. 6: Pilotni kemijski preizkus znanja z naslovom Ogljikovodiki – 8. r. 

Dragi učenec, draga učenka!  

Pred teboj so naloge, ki se nanašajo na ponovitev učnega poglavja OGLJIKOVODIKI. 
Natančno preberi navodila naloge. Piši čitljivo, če se zmotiš, napačen odgovor prečrtaj in 
pravilnega napiši na novo. Za reševanje imaš 20 minut časa.  

Zahvaljujem se ti za sodelovanje in ti želim veliko uspeha pri reševanju. 

Ogljikovodiki – 8. r.  

1. V kateri od naštetih snovi so ogljikovi atomi med seboj povezani zgolj z enojnimi 

vezmi? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

A  Heksan. 

B  Heksen. 

C  V nobeni od naštetih snovi. 

Č  Heksin. 

2. Kateri od naštetih ogljikovodikov spadajo med alkane? Obkroži črke pred pravilnimi 

trditvami.  

a  C2H6. 

b   C10H18. 

c   C11H24. 

 č   C100H198. 

3. Dopišite vrsto ogljikovodika. Napiši ali gre za alkan, alken, alkin. Upoštevajte, da se 

v nenasičenem ogljikovodiku dvojna ali trojna vez pojavlja v molekuli le enkrat. 

C31H60 

 

C7H12 C11H24 

 

C12H24 

 

    
 

4. Kateri od zapisanih ogljikovodikov ne spada med nenasičene ogljikovodike? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A   C12H24. 

B   C10H18. 

C   C12H26. 

Č   C5H10. 
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5. Katera kemijska vez nastopa med atomi v molekulah alkanov? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom. 

 A   Ionska vez. 

 B   Kovalentna vez. 

C   Kovinska vez. 

Č   Vodikova vez. 

  

6. Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede. 

Glede na obliko molekule delimo ogljikovodike na aciklične in ____________. Aciklični 

ogljikovodiki imajo ogljikove atome med seboj povezane v različno dolge __________. Pri 

cikličnih ogljikovodikih so ___________ atomi povezani med seboj v obroče. 

 

7. Kateri modeli predstavljajo molekule cikličnih ogljikovodikov? Obkroži črki pred 

pravilnima odgovoroma.  

a 

 

b 

 

c 

 

 

8. Katere ogljikovodike uvrščamo med nenasičene ogljikovodike? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom. 

A   Ogljikovodike, ki imajo ogljikove atome v molekuli povezane s samimi enojnimi vezmi. 

B   Ogljikovodike, ki imajo ogljikove atome v molekuli povezane z najmnaj eno dvojno 

vezjo. 

 C   Ogljikovodike, ki imajo v molekuli med ogljikovimi atomi najmanj eno trojno vez. 
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9. Poveži imena ogljikovodikov z ustrezno formulo ali modelom molekul. 

  

10. Zapiši, katera splošna formula velja za cikloalkene in katera za cikloalkine. 

CnH2n-4 splošna formula ______________ 

CnH2n-2 splošna formula ______________ 

 

11. Kateri homologni skupini ogljikovodikov uvrščamo med nasičene ogljikovodike? 

Obkroži črki pred pravilnima odgovoroma. 

 

 a   Alkani. 

 b   Alkeni. 

 c   Alkini. 

 č   Cikloalkani. 

 d   Cikloalkeni. 

 

 

 2-metilpropan 

 cikloheksan 

 2,4-dimetilheksan 

 

2,2-dimetilpropan 

 

butan 
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12. Kateri modeli od A do D predstavljajo molekule nenasičenih ogljikovodikov? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

 

A   Č 

B   

C   in Č 

Č   A in C 

D   C, Č in D 

13. Poimenuj spodnje alkane. Izbiraj med imeni butan, heksan in dekan.  

 ________________________ 

 

_____________________ 

C10H22________________ 

 

 

 

  

 

 

 

A B C Č D 
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14. Molekulam poišči njihove skeletne formule. V spodnjo tabelo napiši ustrezne črke, 

ki predstavljajo ustrezno skeletno formulo.  

 
 

 
  

A B C Č D 
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5.7 Priloga št. 7: Pilotni kemijski preizkus znanja z naslovom Atom in periodni 

sistem – 7. r. 

Dragi učenec, draga učenka!  

Pred teboj so naloge, ki se nanašajo na ponovitev učnega poglavja ATOM IN PERIODNI 

SISTEM. Natančno preberi navodila naloge. Piši čitljivo, če se zmotiš, napačen odgovor 

prečrtaj in pravilnega napiši na novo. Za reševanje imaš 20 minut časa.  

Zahvaljujem se ti za sodelovanje in ti želim veliko uspeha pri reševanju. 

Atom in periodni sistem – 7. r. 

1. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom, ki velja za elektrone. Elektroni se nahajajo v: 
 

  A   atomskem jedru. 

  B   elektronski ovojnici. 

  C   posebnem območju zunaj atoma. 

  Č   v večini atomov ni elektronov. 

2. Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede. Pomagaj si s spodnjo sliko.  

     V jedru atoma elementa helija sta _______ protona in dva ___________, v elektronski pa se 

gibljeta __________ elektrona. Elektron nosi naboj 1−, proton pa 1 ______. Število elektronov 

je enako številu __________; atom je navzven električno ____________.  

 

 

 

 

 

3. Obkroži črke pred pravilnimi trditvami.  

a   V drugi lupini je lahko največ pet elektronov. 

b   V zunanji lupini imajo atomi prvih dvajsetih elementov lahko od enega do osem elektronov.  

c   Število elektronov v elektronski ovojnici je enako številu protonov v jedru atoma.  

č   Samo pri atomu elementa vodika in helija se polni le prva lupina.  

d   Atom vodika ima dva elektrona v prvi lupini.  
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e   Atomi elementov helija, neona in argona imajo polno zasedeno zunanjo lupino.  

4. Pojmom na levi najdi ustrezno dopolnitev na desni strani.  

Elektroni ____ A.  je zadnja lupina v atomu. 

 

Elektronska ovojnica ____ 

B.  so delci v atomu, ki imajo negativni električni naboj. 

 

                    Lupine _____ 

C.  je največje možno število elektronov v drugi lupini. 

 

 

Prva lupina _____ 

Č.  so območja v elektronski ovojnici, kjer je 

največja verjetnost, da najdemo elektrone. 

 

                 Osem elektronov ____ 

D.  je prostor okoli jedra, kjer se gibljejo elektroni. 

 

 

Zunanja lupina ____ 

E.     E.  je najbližje jedru, v njej sta lahko največ dva elektrona. 

 

                                                                  

5. Koliko elektronov mora sprejeti atom elementa žvepla, da nastane ion S2−? Obkroži 

črko pred pravilnim odgovorom. 

A   Enega. 

B   Dva. 

C   Tri. 

Č   Štiri. 

6. Kolikšen bo električni naboj kationa, ki nastane iz atoma, ki ima en valenčni elektron? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A   1− 

B   2+ 

C   2− 

Č   1+ 
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7. Obkroži ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.  

Anioni nastanejo tako, da atomi oddajo elektrone. DRŽI  NE DRŽI 

 

Atomi elementov iz sedme skupine periodnega sistema 

sprejmejo en elektron in postanejo anioni z nabojem 1−. 

DRŽI  NE DRŽI 

 
 

8. Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede. 

     Kation nastane tako, da atom _________ elektrone. Atomi elementov litija, natrija in kalija    

oddajo ___________ elektron, s čimer nastanejo ustrezni ____________. Ko atom sprejme 

_________, nastane __________. Atomi elementa fluora, klora in broma 

sprejmejo____________ elektron; pri tem nastanejo ____________.  

9. V jedru atoma elementa bora, B, je pet elektronov. Obkroži črko pred nepravilnim 

odgovorom.  

A   Atom bora ima pet elektronov.  

B   Razporeditev elektronov v tem atomu je B 2,3.  

C   V atomu bora so elektroni razporejeni v štiri lupine.  

Č   V  zunanji lupini tega atoma so trije elektroni.  

 

10. Kaj imajo skupnega atomi elementov iz iste skupine? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom.  

A   Isto število elektronov. 

B   Isto število lupin. 

C   Isto število protonov v jedru. 

Č   Isto število elektronov v zunanji lupini. 
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11. Napiši razporeditev elektronov v atomu elementa kalija, K, nato med trditvami poišči 

pravilne in obkroži črke pred pravilnimi trditvami.  

a   Ta atom ima 20 elektronov.  

b   Elektrone ima razporejene v štiri lupine.  

c   V jedru ima 19 protonov.  

č    V zunanji lupini ima en elektron.  

d    V zunanji lupini ima tri elektrone.  

 

12. Katera dva od naslednjih elementov imata enako število lupin? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom. Pomagaš si lahko s periodnim sistemom elementov. 
 

A   Neon in aluminij.  

B   Natrij in ogljik. 

C   Dušik in kisik.  

Č   Klor in kalij. 

 

13. Kaj velja za atome elementov iz četrte skupine periodnega sistema? Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom. 

A   Imajo štiri protone v jedru.  

B   Imajo štiri elektrone v elektronski ovojnici.  

C   Imajo štiri elektrone  v zunanji lupini.  

Č   Imajo štiri elektrone v prvi lupini.  
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14. Element natrij se v periodnem sistemu nahaja v prvi skupini in tretji periodi. Obkroži 

črko pred pravilnim odgovorom, ki velja za element natrij. 

A   Ker ima elektrone razporejene v štiri lupine. 

B   Ker ima dve lupini in en elektron v zunanji lupini.  

C   Ker ima tri lupine in en elektron v zunanji lupini.  

Č   Ker ima pet elektronov v elektronski ovojnici.  

 

15. Element kisik se v periodnem sistemu nahaja v šesti skupini periodnega sistema, na 

zunanji lupini ima šest elektronov. Kaj bi moral atom kisika narediti, da bi imel zunanjo 

lupino polno? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A   Oddati dva elektrona. 

B   Prejeti dva elektrona. 

C   Oddati štiri elektrone. 

Č   Nič. 

 


