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POVZETEK 

V šolskem prostoru se velikokrat srečujemo s pojmoma problem in besedilna naloga. Mnogi 

uporabljajo pojma kot sopomenki, vendar se med seboj razlikujeta. Po učnem načrtu je veliko 

ur namenjenih problemskim nalogam, vendar pa so učenci v praksi deležni majhnega števila 

nalog, ki jih po zahtevnosti uvrščamo med probleme.  

V teoretičnem delu smo predstavili razlike med pojmoma problem in problem – vaja, našteli 

vrste problemov ter faze reševanja le-teh. Predstavili smo tudi nekaj raziskav, rezultate naše 

raziskave pa povezali ter primerjali z rezultati slednjih, ki predstavljajo širše svetovno okolje.  

V empiričnem delu smo raziskali uspešnost učencev pri reševanju besedilnih nalog. Zanimalo 

nas je ali se pojavljajo razlike pri uspešnosti reševanja besedilnih nalog glede na spol, starost 

ter vrsto nalog. Del naše raziskave se je nanašal tudi na učiteljice, in sicer smo analizirali 

preverjanja in ocenjevanja znanja ter učne liste, raziskali, kolikšen je delež besedilnih nalog 

glede na celotno učno snov ter kako se besedilne naloge razlikujejo glede na zahtevnost. 

Natančneje nas je  zanimalo, ali učiteljice vključujejo tudi najzahtevnejšo raven besedilnih 

nalog, tj. probleme, ter kolikšen je delež slednjih. Pri teh smo raziskovali tudi povezanost med 

deležem besedilnih nalog glede na raven znanja ter uspešnostjo učencev pri reševanju le-teh. 

Rezultati so pokazali, da so učenci pri reševanju besedilnih nalog manj uspešni. V naši raziskavi 

je opaziti manjše razlike pri uspešnosti reševanja glede na spol, in sicer so bili dečki uspešnejši, 

vendar pa te razlike niso statistično pomembne. Rezultati so tudi pokazali, da uspešnost 

reševanja besedilnih nalog ni odvisna od starosti, saj so bili najuspešnejši učenci 3. razredov. 

Rezultati raziskave, v kateri smo analizirali uspešnost učencev glede na vrsto naloge, so 

pokazali, da učenci najuspešnejše rešujejo rutinsko proceduralne naloge, največ težav pa imajo 

pri problemskih nalogah. Raziskava, izpeljana pri učiteljicah, nam je pokazala, da v pouk 

matematike vključujejo besedilne naloge, vendar je delež slednjih v večini manjši od tretjine 

glede na celotno učno snov. Učiteljice v pouk ne vključujejo besedilnih nalog, ki zahtevajo 

problemsko znanje, največji je delež besedilnih nalog kompleksno proceduralnega znanja, malo 

manjši pa rutinsko proceduralnega znanja. Opaziti je, da učenci niso vajeni reševati besedilnih  

nalog problemske ravni, zato je pri tem reševanju slab uspeh učencev pričakovan.  

 

Ključne besede: besedilne naloge, uspešnost učencev, spol, starost, Gagnejeva taksonomija, 

matematični problem 



 

 

 

SUMMARY 

In the school learning environment we often encounter notions like ‘problem’ and ‘word 

problem’. Many regard the terms as synonyms when, in fact, they are not. The school curricula 

dedicate a lot of lessons to problem tasks, but in fact pupils experience but a small portion of 

tasks regarded as problems in terms of level of difficulty. 

In the theoretical part of the thesis we present the difference between the notions of problem 

and problem task, list the types of problems, and the stages of problem-solving. We also present 

some research. We then link and compare the results of our own research to the ones presented 

before, thus creating a wider global context. 

The empirical part includes research of the pupils’ achievements in solving word problems. We 

wanted to see whether there are any differences in the successful completion of word problems 

in terms of sex, age, and type of task. A part of the research also included the teachers. We 

analysed their knowledge evaluation and testing sheets and the handouts, researched what the 

percentage of word problems in relation to the entire subject matter was, and how versatile the 

word problems were in terms of level of difficulty. In particular, we wanted to know whether 

or not teachers included the most difficult level of word problems, and what their share was. 

Within this we explored the possible connection between the share of problem-level word 

problems and the pupils’ success in solving them. 

The results have shown that pupils are less successful when faced with word problems. Our 

research shows slight differences in the successful completion of tasks in terms of sex – boys 

were more successful, but the margin is statistically insignificant. The results have also shown 

that age plays no role in completing the task successfully – third-grade pupils did best. Results 

regarding the successful completion of the task in terms of task type have shown that pupils did 

best when solving routine-complex tasks, but faced great difficulty with problem tasks. The 

research conducted with the teachers has shown that they included word problems in their Math 

lessons, but such tasks generally presented less than a third of the entire subject matter. Teachers 

failed to include word problems demanding pupils’ problem-solving skills in their lessons – the 

major share was taken by word problems involving complex procedural knowledge, followed 

by a smaller share of routine procedural knowledge. We noticed that pupils were not used to 

solving problem-based word problems, and therefore lower achievements were understandably 

expected. 



 

 

 

Key words: word problems, pupils’ achievements, sex, age, Gagne’s taxonomy, mathematical 

problem  
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1 UVOD 

Pri pouku matematike se učenci pogosto srečujejo z različnimi nalogami v besedilni obliki. 

Navadno so to besedilne naloge problem - vaja, katerih strategijo reševanja se učenci naučijo v 

šoli. V veliki večini so besedilne naloge, ki jih učitelji vključujejo v pouk, glede na zahtevnost 

lažje. Vendar pa se učenci v vsakdanjem življenju pogosto srečujejo s problemi, ki jih ne znajo 

razrešiti. Temu pravimo problem. Kaj lahko obravnavamo kot problem, je odvisno od učenca, 

in sicer njegovega predznanja, izkušenj in zmožnosti.  

V teoretičnem delu bomo najprej predstavili pojma problem in problem – vaja ali rutinski 

problem, med katerega uvrščamo tudi besedilno nalogo. Razložili bomo razliko med pojmi. 

Predstavili bomo vrste problemov, kategorizirane po treh avtorjih Frobischerju, Miliaretu ter 

Strmčniku. Opisali bomo faze reševanja problemov po Georgu Polyi ter Francetu Strmčniku. 

Besedilne naloge se razlikujejo tudi glede stopnje zahtevnosti, in sicer se v matematiki po večini 

uporablja Gagnejeva taksonomija, ki jo bomo prav tako opisali v tem delu. Predstavili bomo 

nekaj rezultatov raziskav, s pomočjo katerih bomo ugotovili povezanost naše teme s širšim, 

svetovnim okoljem, ter razlike med njimi. Rezultati, ki jih bomo predstavili, spadajo k 

naslednjim raziskavam: Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2016/17, TIMSS 2015, PISA 

2015, Matematično tekmovanje Kenguru 2017/18.  

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate, ki se nanašajo na raziskavo pri učencih ter 

raziskavo, ki smo jo izpeljali pri učiteljicah. Pri učencih smo želeli ugotoviti, kako uspešni so 

pri reševanju besedilnih nalog v 2., 3. in 4. razredu, ali se pojavljajo razlike pri uspešnosti glede 

na spol, starost ter raven znanja, ki ga besedilna naloga zahteva. Pri učiteljih smo želeli 

ugotoviti, kolikšen delež besedilnih nalog vključujejo v pouk matematike, kakšne učne liste 

pripravijo, kako preverjajo in ocenjujejo znanje. Zanimalo nas je tudi, ali se besedilne naloge 

razlikujejo glede stopnje zahtevnosti in ali so učenci deležni tudi najzahtevnejših problemskih 

nalog. Raziskali smo, kolikšna je povezanost med deležem besedilnih nalog glede na vrsto 

znanja, ter uspešnostjo učencev pri reševanju le-te.  
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I TEORETIČNI DEL 

2 PROBLEM  

Problem in besedilna naloga sta pojma, ki ju pogosto srečujemo v šolskem prostoru. S problemi 

se srečujemo vsakodnevno, ne le pri matematiki, temveč nas obdajajo v vsakodnevnih 

življenjskih situacijah. Kako se jih bomo lotili in razrešili, je stvar vsakega posameznika. Pojem 

problem pri pouku velikokrat poimenujemo kar besedilna naloga, pa čeprav ne gre vedno za 

besedilno nalogo, ter obratno, besedilna naloga, ki zahteva najosnovnejšo raven znanja, ne 

predstavlja problema. Med pojmoma se pojavljajo razlike. 

Pojem problem obravnavamo kot subjektivno pojmovno kategorijo, saj vsak reševalec vidi 

problem na svoj način. Isti problem lahko nekdo reši zlahka in zanj to ni problem, drugi 

reševalec pa ima velike težave pri izbiri strategije in iskanju ustrezne poti do cilja. Problem sam 

po sebi ni problem, ampak ga dopolnjuje subjektiven odnos reševalca do le-tega (Strmčnik, 

1992). 

Pirjo Turnen je naredil raziskavo med učenci na Finskem. Vprašal jih je, kaj je problem. Na 

vprašanje so odgovorili, da je to matematična besedilna naloga, ki je zelo zahtevna, celo tako, 

da je včasih niti ne uspejo rešiti (Ambrus, Vasarhelyi, 2010, str. 121). 

Da bi učenec začutil nalogo kot problem, morajo biti problemske karakteristike naloge in 

učenčeve rešitvene zmožnosti primerno usklajene. Vsaka problemska situacija zato za učenca 

ni že problem, vendar pa mora vsak problem vsebovati ustrezno problemsko situacijo. 

Učenec, ki pozna pravilo Pitagorovega izreka, pozna pot, s katero izračuna stranico hipotenuze 

ali katete v pravokotnem trikotniku, torej zanj ta naloga ni problem. Za učenca, ki Pitagorovega 

izreka še ne pozna, je pot do cilja neznana, zato je tovrstna naloga zanj problem. 

Za problem so tipične naslednje značilnosti (Strmčnik, 1991, str. 40): 

• nerešena problemska situacija,  

• subjektivna pomembnost situacije,  

• neobvladovanje situacije le z obstoječim predznanjem in izkušnjami,  

• občutek subjektivne spoznavne konfliktnosti, ki teži k razrešitvi. 



Marolt, N.(2019). Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3. in 4. razredov osnovne šole. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

3 

 

 

Slika 1: Osnovne značilnosti problema (Cotič, 2003). 

CILJ POT 

Frobisher trdi, da vse problemske naloge vključujejo tri komponente (Cotič, 1999, str. 7): 

• začetno stanje ali situacija, v kateri je dana vsebina problema z ustreznimi podatki in 

informacijami; 

• cilj, ki ga mora reševalec problema doseči; 

• pot od začetnega stanja ali situacije do cilja, ki jo mora reševalec poiskati, da reši 

problem. 

Z diagramom to lahko prikažemo na naslednji način: 

  

    ZAČETNO STANJE 

 

 

 

 

Kadar nam je pot iz izhodiščnega stanja znana in nam je ni treba iskati, ne govorimo več o 

problemu.  

Strmčnik trdi, da so ozadje vsakega problemsko orientiranega pouka v prvi vrsti temeljne 

naloge vzgojno-izobraževalnega procesa, ki vključujejo (Strmčnik, 1992, str. 6): 

• razumevanje temeljnih informacij o razvoju narave, družbe in človeka (informativna 

naloga);  

• razvijanje spoznavnih in drugih duševnih sposobnosti ter spretnosti, zlasti mišljenja, na 

višji ravni, ki je največkrat povezano z videnjem in reševanjem problemov (formativna 

naloga);  

• razvijanje zmožnosti in lastnosti ustvarjalnega delovanja ter ravnanja, povezano z vedno 

novimi lastnimi izkušnjami (formativna naloga);  

• vzgojno-socializacijsko oblikovanje mlade osebnosti (formativna naloga). 

Te naloge so med seboj v nekem smislu povezane, in sicer vsaka enostavnejša naloga pripravi 

posameznika na naslednjo nalogo, ki je navadno zahtevnejša. Le-ta pa prav tako vpliva na 

kakovost predhodne (Strmčnik, 1992). 

Avtor Stones zagovarja, da je vključevanje problemskih nalog pri pouku zelo dobrodošlo, saj 

pri učencih razvija učenje z razumevanjem. Trdi, da učinkoviti učitelji prepoznajo pomen 

problemskih nalog in učenčevo izpostavljenost miselnim procesom skozi le-te. Problemske 
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naloge pri učencih spodbudijo način razmišljanja, ki je zahtevan za reševanje problemskih 

nalog. Avtor pravi, da je bistvo reševanja problemskih nalog prepoznavanje oz. identificiranje 

problema (Cowan, 2006).   

Tudi Polya pravi, da je bistvo matematike razvoj učenja strategij, s katerimi razrešujemo 

matematične probleme. Trdi, da je učitelj tisti, ki mora sprejeti izziv in učencem nuditi različne 

problemske situacije ter jim pri reševanju slednjih tudi pomagati, ob koncu pa postopek 

reševanja in rešitev tudi prediskutirati (Ambrus, Vasarhelyi, 2010, str. 122). 

3 PROBLEM – VAJA  

Problem - vaja ali rutinski problem, kot ga imenuje Polya, lahko rešimo ali z vstavitvijo 

konkretnih podatkov v prej rešeni splošni problem ali pa tako, da brez sence kakšne izvirnosti, 

stopnjo za stopnjo, zasledujemo kakšen že močno obrabljen vzorec. Učencu ni treba nič 

drugega kot malo pazljivosti in potrpljenja pri delu po receptu. Ob tem pa nima nobene 

priložnosti, da bi uporabil svojo lastno presojo ali svoje inventivne sposobnosti (Cotič, 1999, 

str. 7).  

Primer: Pravokotnik z dolžino  7 cm ima ploščino 0,35 dm². Koliko je obseg pravokotnika? 

Pri tej vrsti problema je pot do cilja reševalcu znana, le slediti mora naučenemu postopku.  

Problem-vaja se v šolskem okolju uporablja mnogo pogosteje kot druge vrste problemov. 

Učenci so navajeni, da rešujejo probleme po naučenem postopku. Kot pravi Polya, so te vrste 

nalog potrebne, vendar pa je nujno, da imajo učenci priložnost spoznati in se soočiti z 

zahtevnejšimi problemi  (Polya, 1985). 

Med rutinske probleme uvrščamo tudi večino besedilnih nalog, ki so jih učenci deležni v 

procesu šolanja.  

Zelo znane so besedilne naloge, ki od reševalca zahtevajo le natančno branje in znanje osnovnih 

računskih operacij.  

Primer: Prijateljice zbirajo znamke. Maja ima 136 znamk, Teja 159 znamk, Špela pa 39 manj 

kot Maja. Koliko znamk imajo prijateljice skupaj? 

Strmčnik trdi, da v naši šoli še vedno prevladuje reproduktivno dojemanje učnih informacij, ki 

temelji na prepogostih receptivnih poteh, četudi z razlagalno in demonstracijsko metodo na 

čelu. Zaradi tega imajo učenci zelo omejene možnosti za ustvarjalni, miselni in osebni razvoj. 

Učence se premalo usposablja za razumevanje znanja, za njihovo samostojno predelovanje, 
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kombiniranje in vključevanje v nove zveze, za uporabo in samoizobraževanje, za dejavno 

organiziranje, operacionaliziranje in usmerjanje spoznavnih moči (Strmčnik, 1992, str. 5). 

4 RAZLIKA MED PROBLEMOM IN PROBLEMOM – VAJO  

Razliko med problemom in problemom - vajo lahko ponazorimo s preprosto shemo: 

 

Slika 2: Razlika med problemom in problemom - vajo (Cotič, 2003). 

Primer: Človek prespi tretjino dneva. Koliko ur spi na dan? 

Predpostavljamo, da učenec ve, da ima dan 24 ur. Pot do cilja mu je znana, saj zna izračunati 

⅓ od 24 in tako pride do cilja ter dobi rezultat 8. Ta učenec reši problem z osvojenim znanjem 

računanja ulomkov. Zanj torej to ni problem, ampak problem - vaja.  

Predpostavljamo, da učenec ve, da ima dan 24 ur, vendar glede na to, da je to snov, ki je pri 

pouku matematike še niso obravnavali, ne zna izračunati ⅓ od 24. Tega primera zato ne more 

rešiti zgolj na osnovi spomina, temveč z miselnimi postopki. Ta naloga zato zanj predstavlja 

problem.  

5 VRSTE IN OBLIKE PROBLEMOV 

Pri delitvi matematičnih problemov je zaslediti različne klasifikacije, ki probleme delijo na 

kategorije. Probleme lahko opredelimo glede na pot in cilj. Predstavili bomo tri kategorizacije, 

in sicer Mialaretovo (1969) ter Frobisherjevo (1997), obe imata veliko skupnega, in 

Strmčnikovo.  
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Mialaretova kategorizacija problemov 

 

Frobisherjeva kategorizacija problemov 

Vodeni problemi Problemi z zaprto potjo in zaprtim 

ciljem 

Pri vodenih problemih je iz besedila 

razviden vrstni red reševanja (aritmetičnih 

operacij, geometrijskih konstrukcij …). 

Najbolj preprost vodeni problem je 

problem, ki se ga reši samo z eno operacijo, 

Mialaret ga poimenuje enostavni vodeni 

problem.  

Primer: Zvezek stane 1 EUR. Martin je 

kupil 3 zvezke. Koliko denarja je porabil? 

Vodeni problemi so lahko tudi sestavljeni. 

Primer: Mama je v cvetličarni kupila 3 

vrtnice in 2 orhideji. Vrtnica stane 4 EUR, 

orhideja pa 6 EUR. Plačala je z bankovcem 

v vrednosti 50 EUR. Koliko denarja ji je 

ostalo?  

Pri problemih z zaprto potjo in zaprtim 

ciljem sta pot in cilj določena.  

 

S to vrsto problemov pri učencih 

ugotovimo razumevanje snovi, osnovnih 

matematičnih pojmov in konceptov, hkrati 

pa lahko z njimi utrjujejo in ponavljajo 

snov.  

Primer: Maša tehta 35 kg, Urša pa 5 kg več 

kot Maša. Koliko tehta Urša? 

Nevodeni problemi Problemi z odprto potjo in zaprtim 

ciljem 

Pri teh problemih pot učencu ni znana, zato 

jo mora poiskati sam. Korakov do cilja je 

lahko tudi več. V tekstu je jasno razviden le 

cilj, do katerega mora učenec priti. Ti 

problemi so zato miselno zahtevnejši od 

vodenih problemov.   

Primer: Dvigalo sme biti obremenjeno z 

največ 250 kg. Razišči, kako se 

predstavljene osebe lahko peljejo z njim. 

Pazi, da ne presežeš dovoljene mase. Teja 

ima 45 kg, Anže 78 kg, Miha 65 kg, Katja 

Pri tovrstnih problemih pot ni določena, 

učenec mora tu sam poiskati strategijo 

reševanja. Cilj je določen, saj mora učenec 

priti do pravilne rešitve. Učenec potrebuje 

veliko izkušenj, da izbere in izpelje 

primerno strategijo.  

Primer: Na geoplošči oblikuj vse možne 

kvadrate. Koliko parov neskladnih 

kvadratov lahko dobiš? 
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50 kg, Špela 49 kg, Tadej 68 kg ter Primož 

77kg. 

Nepopolni problemi Problemi z odprto potjo in odprtim 

ciljem 

Te vrste problemi so predstavljeni s 

situacijami, pri katerih sta odprta tako pot 

do cilja kot cilj sam. Pri takih problemih je 

toliko različnih poti in ciljev, kot je 

posameznikov, ki nalogo rešujejo. Hkrati 

pa lahko ena oseba ali skupina poišče več 

rešitev, če delo poteka v skupini.  

S temi nalogami želimo učence naučiti 

samostojnega razmišljanja.  

Primer: Naredite načrt za praznovanje 

rojstnega dne za 10 otrok. Na razpolago 

imate 150 EUR.  

Pri problemih z odprto potjo in odprtim 

ciljem učenci nimajo določene ne poti ne 

cilja.  

Problem je namenjen raziskovanju. 

Osnovni namen je pridobivanje znanj o 

obravnavi problemskih situacij. S slednjim 

želimo učence naučiti samostojnega 

razmišljanja v novih situacijah, seveda na 

nivoju, ki ga zmorejo in razumejo. 

Primer: Razišči velikost športne 

telovadnice.  

Tabela 1: Vrste in oblike problemov (Polya, 1985). 

Strmčnik (1992) je razvrstil problemske naloge nekoliko drugače, in sicer ne le z 

matematičnega vidika, temveč bolj splošno. Loči med objektivnimi in subjektivnimi, 

enostavnimi in sestavljenimi, teoretičnimi in praktičnimi, zaprtimi in formalnimi ter odprtimi 

in realnimi problemi. Loči jih glede na namen reševanja, različnost metodoloških in reševalnih 

pristopov, na reševalno samostojnost ter glede na vsebinsko težišče. 

Če povzamemo, bi k problemu - vaji uvrstili našteti vodeni problem ter problem z zaprto potjo 

in zaprtim ciljem, kajti tu se mora učenec le spomniti, priklicati pravila in postopke računanja 

ter se odločiti za pravilno računsko strategijo. K problemu bi uvrstili nevodeni problem ter 

problem z odprto potjo in zaprtim ciljem. Tu je pot reševalcu neznana, zato jo mora poiskati 

sam. Nepopolni problem ter problem z odprto potjo in odprtim ciljem pa uvrščamo v posebno 

kategorijo, ki jo imenujemo problem − raziskava, metodo, s katero rešimo  problem, pa 

raziskovanje. S tem tipom nalog učence spodbujamo k učenju samostojnega razmišljanja v 

novih neznanih situacijah, vendar pa mora biti zahtevnost naloge primerna za razvojno stopnjo 

učenca.  
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V katero kategorijo spada problem – vaja ali problem po kategorizaciji Strmčnika, je težko reči, 

saj je le-ta zelo splošna in vključuje še druge vidike znanosti, ne le matematičnega.  

6 KAJ JE REŠEVANJE PROBLEMA 

Rešiti problem pomeni najti rešitev oz. pot, ki nas vodi od izhodiščnega problema do cilja, ki 

ni takoj dosegljiv. »Reševanje problemov je specifična dejavnost razuma, razum pa je 

specifičen samo za človeka: torej je reševanje problemov osnovna človeška aktivnost« (Polya, 

1971, str. 120). 

Države OECD, ki so postavile vodilna načela za primerjavo uspeha pri reševanju problemskih 

nalog v državah, ki so sodelovale v raziskavi PISA, so sposobnost reševanja problemskih nalog 

definirale kot zmožnosti posameznika, ki ne temeljijo le na enem področju, npr. matematiki ali 

naravoslovju, temveč zahtevajo znanje z vseh področij (Nacionalni center PISA, 2008). 

Primer: Načrtuj najugodnejšo pot od Maribora do Kopra. Upoštevaj, da imaš na voljo 50 EUR 

ter da startaš ob 13. uri, v Kopru pa moraš biti ob 19. uri.  

7 FAZE REŠEVANJA MATEMATIČNIH PROBLEMOV  

Polya (1985) omenja tudi poglavitne faze dela pri reševanju problema.  

7.1 FAZE REŠEVANJA PO GEORGU POLYI 

1. RAZUMEVANJE  

To je prva faza, ki vključuje razumevanje problema in željo po razrešitvi le-tega. Problem mora 

biti primeren, kar pomeni dobro izbran, zahtevnostno ustrezen, zanimiv in učencu predstavljen 

na privlačen, življenjski način. Predvsem mora biti razumljeno besedilo problema, kar lahko 

učitelj preverja tako, da mu učenec problem ponovi, določi bistvene dele naloge, neznanko, 

ostale podatke in pogoje. Učenčeva naloga je, da podrobno premisli vse poglavitne dele naloge 

z različnih strani. Lahko si pomaga tudi s skico, na kateri označi dane podatke. 

Dejavniki, ki vplivajo na razumevanje problema:  

• oblike predstavitve, 

• jezik, 

• vrstni red informacij, 

• številski podatki. 
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2. NAČRT REŠEVANJA PROBLEMA 

Zamisel načrta je najpomembnejša faza na poti do rešitve. Lahko se pojavi postopoma ali pa po 

neuspelih poskusih nenadoma kot preblisk. Učitelj lahko pri tem pomaga s postopnim 

napeljevanjem in vprašanji. Uspešno načrtovanje temelji na naših preteklih izkušnjah in znanju, 

s čimer se spomnimo podobnega problema v preteklosti in njegove poti do rešitve.  

3. URESNIČITEV NAČRTA  

Za realizacijo načrta je potrebno pridobljeno znanje, disciplina duha, sposobnost skoncentrirati 

se na cilj, sreča, predvsem pa vztrajnost in potrpljenje. Potrebno je preizkusiti vse dele, ki smo 

jih načrtovali in se prepričati, da ni zanke, zaradi katere bi lahko prišlo do napake. Če je učenec 

sam izdelal načrt, mu je povsem jasno, kako si sledijo koraki reševanja.  

4. ANALIZA REŠEVANJA, PREGLED OPRAVLJENE POTI 

To je korak, ki ga marsikateri učenec spusti, vendar pa je prav tako zelo pomemben. S tem ko 

učenci ponovno preučijo pot, po kateri so prišli do rezultata, utrjujejo znanje in razvijajo 

sposobnost za reševanje problemov. Noben problem ni dokončno izčrpan, dober učitelj pa to 

stališče razume in ga prenaša na učence. Vedno je prostor za izboljšave. Glede na to, da je 

učenec napisal rešitev in preveril vsako stopnjo reševanja, je razumljivo prepričan v pravilnost 

rešitve, vendar pa so napake mogoče, še posebno, če je pot dolga in zapletena. Zato je potrebno 

oceniti zvezo med rešitvijo in podatki, ki so bili dani v izhodiščnem besedilu (Polya, 1985). 

Korake si bomo natančneje pogledali na primeru matematičnega problema in problema – vaje 

oz. besedilne naloge. Predstavljeni problem sodi v 6. razred osnovne šole, in sicer v temo 

aritmetika in algebra, sklop povezanost količin (cilj: uporabijo sklepni račun pri reševanju 

besedilnih nalog). 

Matematični problem 

Na kmetiji Novak so posadili 1500 jablan, na kmetiji Rogel pa 3500 jablan. Na kmetiji Novak 

je v letu obrodilo 890 jablan, pri Roglovih pa 1900 jablan. Primerjaj pridelka na obeh kmetijah, 

in določi, katera kmetija je imela uspešnejšo letino.   

1. RAZUMEVANJE  

Učenec mora v tej fazi iz naloge razbrati bistvene podatke ter ugotoviti, da se število posajenih 

jablan razlikuje, prav tako pa tudi število jablan, ki so to leto obrodile. Ugotoviti mora, da je za 

vsako kmetijo potrebno izračunati delež jablan, ki so obrodile in ne števila jablan ter nato 
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rezultata primerjati. Naloga je problemska ravno zaradi tega, ker mora učenec razumeti, da je 

potreben izračun deleža jablan in ne števila jablan. 

2. NAČRT REŠEVANJA PROBLEMA 

V tej fazi mora učenec izbrati strategijo, s katero bo izračunal delež jablan, ki so obrodile. 

Učenec si lahko izbere možnost izračuna s procentnim računom.  

3. URESNIČITEV NAČRTA  

Učenec v spomin prikliče formulo sklepnega računa ter vanjo vstavi podatke. Učenec dobi dva 

rezultata, ki ju mora med seboj primerjati.  

Novak        Rogel 

1500 …..100%      3500 ….. 100% 

890 …… X %            1900 ….. X % 

X = 59, 3%       X = 54, 3 % 

Ugotovi, da ima kmetija Novak večji delež jablan, ki so obrodile.  

4. ANALIZA REŠEVANJA, PREGLED OPRAVLJENE POTI 

Učenec pregleda smiselnost rešitev ter še enkrat preveri korake, po katerih je računal.  

Problem – vaja 

Na kmetiji Novak so posadili 1500 jablan, na kmetiji Rogel pa 3500 jablan. Na kmetiji Novak 

je v letu obrodilo 890 jablan, pri Roglovih pa 1900 jablan. Izračunaj, koliko odstotkov jablan 

je obrodilo na Novakovi kmetiji in koliko na Roglovi. Kje je obrodil večji delež jablan? 

1. RAZUMEVANJE  

Učenec mora v tej fazi razbrati bistvene podatke ter razumeti vprašanje, ki od njega zahteva 

izračun deleža jablan, ki so v tem letu obrodile, na posamezni kmetiji.  

2. NAČRT REŠEVANJA PROBLEMOV 

Naloga je sestavljena tako, da učencu jasno nakaže pot reševanja. Z navodili, kot so »Izračunaj, 

koliko odstotkov jablan ...«, »Kje je obrodil večji delež …«, učencu razkrijemo korake, s 

katerimi reši nalogo. Učenec pa lahko v tej fazi prikliče pretekle izkušnje z reševanjem tovrstnih 

nalog ter se spomni formule, s katero bo rešil nalogo. Spomni se formule za procentni račun, in 

sicer � =
�∗���

�
  pri čemer d predstavlja del, o pa celoto. 
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3. URESNIČITEV NAČRTA 

V tem koraku mora učenec vstaviti podatke v formulo. Tako dobi rešitvi, ki ju med seboj 

primerja. Določi kmetijo, ki ima večji delež jablan, ki so obrodile v tem letu. 

4. ANALIZA REŠEVANJA, PREGLED OPRAVLJENE POTI 

Učenec v tej fazi pregleda smiselnost rešitve in oceni zvezo med rešitvijo in podatki. Prav tako 

preveri vsako stopnjo reševanja, če ni prišlo do napake.  

7. 2 FAZE REŠEVANJA PROBLEMA PO FRANCETU STRMČNIKU 

Kot pravi Strmčnik, je poskušal združiti psihološko in didaktično sestavino reševanja 

problemov ter predstaviti univerzalnejšo. Trdi, da v praksi nobenega artikulacijskega modela 

ni mogoče dosledno upoštevati, saj je odvisen od mnogih okoliščin, predvsem od zahtevnosti 

neke reševalne situacije. Postopek reševanja bo pri učencih, ki pot reševanja že poznajo, mnogo 

lažji, saj ga morajo le priklicati. Težja bo pot reševanja, če temelji na podlagi reševanja delnih 

problemskih situacij.  

Tu učenci problemska opažanja osmislijo z analogijami, primerjavami in jih povezujejo z že 

znanim v celoto. Najzahtevnejše je problemsko načrtovanje, kadar je zbiranje podatkov, dejstev 

in informacij povsem novo. Učitelj ima pri tem veliko vlogo, saj mora pri učencih izzvati 

ustrezni reševalni dražljaj, jim podati ustrezna navodila in jih nenehno spodbujati. To se glede 

na situacijo seveda spreminja, zato reševalni načrt ne more biti statičen in uniformiran 

(Strmčnik, 1992). 

1. EVIDENTIRANJE PROBLEMSKE SITUACIJE 

Evidentiranje problemske situacije je objektivna podlaga vsem nadaljnjim artikulacijskim 

procesom. Učitelj naj bi v vsakem koraku spodbujal učenčevo problemsko senzitivnost oz. ga 

navajal na zaznavanje problemov v šoli in zunaj nje. Obstaja nevarnost, da učenci problemov 

ne vidijo ali pa jih omalovažujejo. Pri pouku in zunaj njega naj bi se čim večkrat znašli v 

križišču spoznavnih poti, ko ne vedo, na katero bi stopili, oz. spoznajo, da z obstoječim 

predznanjem nalogam niso kos. S tem se jim bo ostril posluh za probleme, prek njega pa tudi 

zmožnosti za njihovo odkrivanje in formuliranje. Ker je glavni cilj vzgoje in izobraževanja 

usposobiti učence k samostojnemu reševanju problemov, je dobro, da učenci niso do kraja 

šolanja odvisni od tega, da jim učitelj išče in postavlja probleme. To vlogo morajo učenci 

postopno preseči z vedno bolj razvitimi zmožnostmi ne le za reševanje problemov, marveč da 
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jih tudi sami vidijo in definirajo. Tu pa se mora učitelj vsekakor ozirati na individualne učne 

zmožnosti učencev.  

2. OPREDELITEV IN FORMULIRANJE PROBLEMA 

Namen te faze je, da učitelj preoblikuje problemsko situacijo tako, da učenci problem spoznajo, 

ga razumejo in doživijo kot svoj problem. Gre za analizo problemske situacije, s katero  je treba 

natančno opredeliti in izoblikovati problem, njegove najpomembnejše sestavine, meje, odkriti 

naravo njegove problemskosti in določiti problemska vprašanja ter reševalne cilje. Na tej 

stopnji problemske reševalne metodike učenci še ne zagledajo nadaljnjih reševalnih poti. Če 

smo na tej fazi uspešni, je dosežena osnova za reševanje. Če smo tu površni, je veliko možnosti, 

da se bomo vračali na začetno stopnjo. Iz formulacije mora biti jasno razvidno osrednje 

nasprotje problema, potrebne problemske spremenljivke in še zlasti struktura problema, ki 

nakazuje učitelju in učencem smer, metode in postopke reševanja. Formulacija problema se 

mora prilagoditi individualnim problemskim zmožnostim učencev. Učno šibki bodo 

potrebovali več podrobnosti, zmožnejši pa bodo uspešni tudi brez tega. V tej fazi je sodelovanje 

učencev nepogrešljivo. Cilj je dosegljiv le, če je učenec pozitivno čustveno zavzet, kar pomeni, 

da hoče sam razrešiti nastale problemske konflikte in jih preseči na konstruktiven način. Tu je 

zopet pomembna motivacija. Učitelj mora pristopati individualno in težavnost usklajevati po 

zakonu »optimalne prilagojenosti«. Potrebno je nenehno usklajevanje zahtevnosti problemske 

vsebine in njene logike na eni ter reševalnih zmožnosti in interesov učencev na drugi strani. 

Sredstva motiviranja učencev naj bodo raznovrstna.  

3. NAČRTOVANJE REŠEVANJA PROBLEMOV 

V tej fazi se pridruži še didaktično oblikovanje problemske naloge, kar pomeni, da je treba 

izdelati podroben načrt. Nekateri to fazo združujejo z evidentiranjem, kar je smiselno zlasti pri 

enostavnih problemih. Vendar pa gre pri evidentiranju bolj za vsebinsko stran problema, 

medtem ko gre pri načrtovanju reševanja problemov za oblikovanje didaktične situacije. V 

reševalnem načrtu je treba problem natančno vsebinsko razčleniti, predvideti globalne 

metodične pristope ter organizacijsko−tehnične pogoje reševanja. Zmožnejšim učencem se 

rešitvene hipoteze in postopki reševanja odpirajo sproti. Ta faza zahteva od učencev veliko 

ustvarjalnih naporov, smotrno razmišljanje, iskanje, predvsem pa odločanje. Podatke je treba 

najprej urediti ter poiskati manjkajoče, ki niso razkriti. Na kakovostno odločitev vplivajo 

učenčevo predznanje, analiza problema, zunanja navodila. Učenec se mora v tej fazi 

osredotočiti na reševalne hipoteze, pravila in metodične postopke.   
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4. URESNIČEVANJE IN PREVERJANJE PROBLEMSKEGA NAČRTA 

V tej fazi si mislimo, da gre le za mehanično izvajanje načrta, vendar je tako mišljenje zgrešeno 

in škodljivo. Učenec mora ves čas vedeti, čemu služi posamezen korak reševanja, kaj bo s tem 

pridobil ter kateri korak sledi. Glede na to, da je delo sestavljeno in intelektualizirano, je težko 

vnaprej tako podrobno in zanesljivo predvideti, da med izvajanjem ne bi prihajalo do napak. Če 

učenec ugotovi, da je na napačni poti, mora poiskati napako in korak, v katerem je le-to naredil. 

To pa od učenca zahteva ogromno napora in dodatne volje. Učno šibkejši učenci se navadno 

vrnejo na začetek ter ponovno začnejo z reševanjem, saj je iskanje napak zanje prenaporno. V 

tej fazi se v učencih prepletajo različna čustva: pričakovanje, veselje, vznemirljivost, če jim 

reševanje uspeva, pa vse do obupa, jeze, žalosti, če se jim pri reševanju zatika ali celo ustavi. 

Ti procesi močno vplivajo na učenca, in sicer lahko delujejo zelo (ne)motivacijsko, 

(ne)ustvarjalno ter vplivajo na delovno (ne)moč. Zato je vloga učitelja, da jim stoji ob strani, 

jim pomaga, jih spodbuja ter bodri, na tej stopnji zelo pomembna.  

5. FORMULACIJA IN POSPLOŠITEV REZULTATOV REŠITVE PROBLEMA 

To je sklepna faza, v kateri ima vodilno vlogo učitelj. Namenjena je izmenjavi izkušenj 

rezultatov, pojasnitvam in dopolnitvam. Rezultate rešitve je treba jasno formulirati, utrditi, jih 

pojasniti tako, da učenci ob pomoči učitelja nova spoznanja umestijo v širši okvir. Rešitev 

problema izzove v učencih občutek uspeha, zadovoljstva in sprostitev, posledično pa imajo 

učenci željo po spopadu z novimi problemi. V tej fazi je dobrodošlo, da si učenci pomagajo 

tudi z uporabo računalnika, saj hitreje uredi, selekcionira, sistematizira in rangira podatke, ki 

jih učenec vnese (Strmčnik, 1992). 

7.3 SORODNOSTI IN RAZLIKE FAZ REŠEVANJA MATEMATIČNIH 
PROBLEMOV POLYE IN STRMČNIKA 

Iz predstavljenih faz reševanja problemov lahko pri obeh avtorjih opazimo podobnosti in 

razlike. Oba avtorja navajata fazo načrtovanja reševanja problemov, in sicer kot samostojno 

fazo. Pri obeh opazimo fazo uresničitve načrta, vendar jo Polya navaja kot samostojno fazo, 

Strmčnik pa v tej fazi tudi analizira reševanje problema. Razlike je opaziti pri Polyi, ki pred 

načrtovanjem vključi še fazo razumevanja, medtem ko Strmčnik pred načrtovanjem zelo 

natančno opredeli problem v dveh fazah, in sicer evidentiranje problemske situacije ter 

opredelitev in formuliranje problema, kar je ravno razumevanje problema. Strmčnik dodaja še 
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fazo formulacije in posplošitev, ki je namenjena temu, da učenci s pomočjo učitelja nova 

spoznanja umestijo v širše območje že obstoječega znanja. 

Če izhajamo iz naše teme, so za besedilne naloge na razredni stopnji OŠ bolj ustrezne faze 

reševanja problema po Polyi, kjer učitelji praviloma vnaprej pripravijo učencem problemske 

naloge, zato jim ni treba iskati problemskih situacij, ki naj bi jih sami pretvorili v problem. 

Vendar pa je zaželeno, da se občasno pri pouku poslužujemo tudi faz reševanja problema po 

Strmčniku. Tako bodo morali učenci sami poiskati problemsko situacijo, ob enem pa bodo 

problem raje reševali in se pri tem tudi več naučili. Od učitelja le-to zahteva več dela, 

pripravljenosti in sprotnega preverjanja učenčevega dela. 

8 GAGNEJEVA KLASIFIKACIJA 

Opaziti je, da je večina preizkusov, ki so jih učitelji več kot desetletje nazaj uporabljali za 

vrednotenje učenčevega znanja, pri pouku matematike temeljila na algoritmičnem in 

proceduralnem znanju. Tu je opaziti bistvene razlike v primerjavi s sodobnim poukom, saj 

slednji vključuje predvsem razumevanje pojmov in konceptov ter problemsko znanje. 

Posledično to zahteva spremembo v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter s tem 

vključevanje tudi drugih oblik (ustno ocenjevanje, ocenjevanje z igro, s samostojno narejenimi 

matematičnimi modeli ter seminarskimi nalogami …). Učitelji morajo paziti, da so predvideni 

cilji uresničeni tako z vsebinskega kot tudi s taksonomskega vidika ter da je vsaka raven 

vključena v pravem času in obsegu. V didaktiki matematike uporabljamo Gagnejevo 

taksonomijo, ki vključuje razumevanje pojmov in konceptov, proceduralno znanje ter 

problemsko znanje. V nadaljevanju je vsaka raven podrobno predstavljena (Cotič, Žakelj, 2004, 

str. 182–192). 

8.1 OSNOVNA IN KONCEPTUALNA ZNANJA 

Osnovno znanje in vedenje obsega predvsem poznavanje pojmov in dejstev ter priklic znanja. 

Razdelimo ga na naslednje elemente: 

• poznavanje posameznosti,  

• poznavanje specifičnih dejstev,  

• poznavanje terminologije, 

• poznavanje klasifikacij in kategorij. 

Primer: Poimenuj člene pri računski operaciji odštevanja. 
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Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in dejstev. Obsega oblikovanje pojmov, 

strukturiranje pojmov in poznavanje relevantnih dejstev.  

Elementi konceptualnega znanja so: 

• prepoznavanje pojma,  

• predstava (npr. dva pravokotna trikotnika sestavljata kvadrat)  

• prepoznava terminologije in simbolike v dani situaciji, 

• definicije in izreki, 

• povezave. 

Primer: Kaj je skupnega številom 35, 40 in 45? 

Ta primer od učenca zahteva, da ve, kaj pomenita pojma večkratnik in delitelj. Nato mora 

učenec poiskati število, katerega večkratniki so zapisana števila, ali pa ugotoviti, da imajo vsa 

števila skupnega delitelja, tj. število 5.  

8.2 PROCEDURALNA ZNANJA 

Proceduralna znanja se delijo na: 

• rutinsko proceduralno znanje obsega izvajanje rutinskih postopkov, uporabo pravil, 

obrazcev, standardne računske postopke, reševanje preprostih nesestavljenih nalog in 

nalog z malo podatki. 

• kompleksno proceduralno znanje: obsega uporabo kompleksnih postopkov, poznavanje 

ter učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur, uporabo pravil, zakonov, 

postopkov in sestavljene naloge z več podatki.  

Temeljni elementi so:  

• poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur,  

• uporaba pravil, zakonov, postopkov,  

• izbira in izvedba postopka, pri čemer je treba utemeljiti oz. preveriti izbiro in postopek 

izvesti.  

Primer - rutinsko proceduralno znanje: Mama je v torek kupila 12 jajc, v sredo pa 3-krat več. 

Koliko jajc je kupila v sredo? 

Primer - kompleksno proceduralno znanje: Kokoši so v ponedeljek znesle 21 jajc. V torek so 

znesle 8 jajc več kot v ponedeljek, v sredo pa 14 jajc manj kot v torek. Koliko jajc skupaj so 

kokoši znesle v teh treh dneh? 
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Bistvena razlika med rutinskim in kompleksnim proceduralnim znanjem je v tem, da je v nalogo 

pri kompleksnem znanju vključenih več podatkov. Za izračun oz. rešitev naloge je potrebnih 

več korakov. Pri rutinski proceduralni nalogi je podatkov manj. Učenec pri tej nalogi le sledi 

naučenemu vzorcu reševanja enostavnih matematičnih nalog.  

8.3 PROBLEMSKO ZNANJE 

Problemsko znanje je prenos obstoječega znanja v nove situacije. O problemskem znanju 

govorimo, kadar proces reševanja poteka samostojno, kadar je rešitev nova za reševalca, ki zna 

potem uspešneje reševati druge probleme, in kadar se pojavi transfer znanja oz. prenos metode 

reševanja, ki je tudi dokaz, da je problem rešljiv z lastno miselno aktivnostjo. 

Elementi problemskega znanja so:  

• postavitev problema,  

• preveritev podatkov,  

• strategije reševanja oz. uporaba nabora naslednjih procesov: 

o komunikacijskih,  

o operacijskih,  

o miselnih,  

o procesov zapisovanja,  

o znanja oz. transferja znanja,  

o šolski primer transferja,  

o zunajšolski primer transferja,  

o analogni transfer,  

• miselne spretnosti, kot so analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, interpretacija,  

• metakognitivne zmožnosti. (Cotič, Žakelj str. 185) 

 

Primer: Na koliko različnih načinov lahko plačaš račun z zneskom 40 EUR? Na voljo imaš 

bankovec za 5 EUR, 10 EUR in 20 EUR. 

Primer od učenca zahteva, da poišče pot, s katero bo razrešil dani problem. Možnih poti je več 

(seštevanje, odštevanje, iskanje rešitve ob pomoči skice, množenje). Katero pot bo učenec 

izbral, je odvisno od njegovega predznanja. Ta naloga ima tudi več rešitev, zato lahko učenca 

zmede. 
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9 RAZISKAVE O USPEHU UČENCEV PRI NPZ, PISA, 
TIMSS, MATEMATIČNEM TEKMOVANJU KENGURU 

V tem delu bomo natančneje predstavili rezultate raziskav o uspehu učencev pri nacionalnem 

preverjanju znanja iz matematike v 6. in 9. razredu (NPZ), v TIMSS-ovi raziskavi, ki temelji 

na matematičnem in naravoslovnem znanju ter uspehu učencev v raziskavi PISA, v kateri se 

meri znanje matematike, naravoslovnih predmetov ter branja. Predstavili bomo tudi uspeh 

učencev pri matematičnem tekmovanju Kenguru. Rezultate v naštetih raziskavah bomo 

predstavili z namenom, da dobimo vpogled v uspeh učencev pri znanju matematike in 

ugotovimo, ali se naša raziskava ujema z rezultati slednjih ter kakšna so odstopanja.  

9.1 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – NPZ 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) določa Zakon o osnovni šoli  (64. člen) in je postopek 

preverjanja znanja, ki je izpeljan tako, da vsi učenci, ki so vključeni v osnovne šole po Sloveniji, 

v istem dnevu rešujejo enak preizkus pod enakimi pogoji. Temeljni cilj NPZ-ja je preveriti, 

kako uspešni so slovenski učenci in učenke pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih 

z učnimi načrti, ter kasnejše načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa za doseganje boljših 

rezultatov pri le-tem. NPZ se preverja v 6. in 9. razredu osnovne šole, po novem pa ga uvajamo 

tudi v 3. razred. V 6. razredu se preverja znanje matematike, slovenščine in tujega jezika, v 9. 

razredu pa znanje matematike, slovenščine in 3. predmeta, ki je določen s strani ministra (drži 

za leto 2016/17).  

V svojo raziskavo smo vključili rezultate NPZ-ja iz matematike v šolskem letu 2016/17. 

Zanimali so nas predvsem uspeh pri reševanju besedilnih nalog in razlike v uspešnosti reševanja 

med spoloma. V raziskavo smo vključili tako analizo 6. kot 9. razreda. Podatke smo pridobili 

v letnem poročilu o izvedbi NPZ-ja iz leta 2016/17, kar je dostopno na spletni strani Državnega 

izpitnega centra RIC. 

Rezultati NPZ-ja učencev 6. razreda pri predmetu matematika v šolskem letu 2016/17 

V  preizkus NPZ so vključeni različni tipi nalog, ki so zastopani z različnim deležem: 

• naloge izbirnega tipa, naloge povezovanja in urejanja: 25 %, 

• naloge kratkih odgovorov: 50 %, 

• naloge, ki zahtevajo odgovor v obliki računskih postopkov ali grafičnega prikaza:  

25 %. 
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Prav tako pa se naloge razlikujejo glede ravni znanja, in sicer so tudi tu uporabili Gagnejevo 

taksonomijo. Naloge so razvrščene v 4. taksonomske stopnje (2. in 3. stopnja tu pripadata  

proceduralnemu znanju), prav tako zastopane z različnim deležem nalog:  

1. poznavanje in razumevanje pojmov ter dejstev: 30 %, 

2. izvajanje rutinskih postopkov: 35 %, 

3. uporaba kompleksnih postopkov: 20 %,  

4. reševanje in raziskovanje problemov: 15 %. 

Problem – vaja oz. besedilne naloge so v preizkusu NPZ uvrščene predvsem v 3. in 4. 

taksonomsko stopnjo, in sicer uporaba kompleksnih postopkov (41,7 % delež nalog s ciljem 

»Reši besedilno nalogo (problem)«) ter reševanje in raziskovanje problemov (33,3 %). Majhen 

delež besedilnih nalog je uvrščen v 2. taksonomsko stopnjo, tj. izvajanje rutinskih postopkov 

(25 %). 

Osnovni statistični podatki 

Število učencev 17567 

Število postavk v preizkusu 50 

Možne točke 50 

Povprečno število točk 24,71 

Povprečno število točk v odstotkih  49,42 

Standardni odklon 18,08 

Indeks težavnosti  0,49 

Indeks zanesljivosti 0,90 

Tabela 2: Statistični podatki rezultatov NPZ-ja 6. razred, 2016/17. 

Nobeden izmed učencev ni pri reševanju dosegel vseh možnih točk, kar v odstotku znaša 0 %. 

17 učencev je pri reševanju doseglo 0 točk, kar znaša 0,10 %. 

Pri rezultatih niso bile ugotovljene pomembne razlike med spoloma. 

Povprečni dosežek postavk po nalogah, ki preverjajo znanje na 1. taksonomski ravni, je 71 %, 

na 2. ravni 50 % , na 3. ravni 39 % in na 4. ravni 26 %. 

Predmetna komisija za pripravo NPZ-ja pri matematiki za osnovno šolo ugotavlja, da imajo 

učenci največ težav pri reševanju besedilnih nalog, kar pripisujejo težavam z bralnim 

razumevanjem. Priporočila za nadaljnje delo so, da naj učitelji pri reševanju besedilnih nalog 
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spodbujajo učence k uporabi bralnih strategij, da bodo besedilno nalogo konkretno opisali z 

matematičnim jezikom in povezovanje strategij reševanja problema z izkušnjami iz življenja, 

kar bo pripomoglo k logičnemu razmišljanju (RIC, 2017). 

Rezultati NPZ-ja učencev 9. razreda pri predmetu matematika v šolskem letu 2016/17 

V  preizkus NPZ so vključeni različni tipi nalog, ki so zastopani z različnim deležem: 

• naloge izbirnega tipa, naloge povezovanja in urejanja: 10 %, 

• naloge kratkih odgovorov: 30 %, 

• naloge, ki zahtevajo odgovor v obliki računskih postopkov ali grafičnega prikaza: 

60 %. 

Prav tako pa se naloge razlikujejo glede ravni znanja, in sicer so razvrščene v 4. taksonomske 

stopnje, prav tako zastopane z različnim deležem nalog:  

1. poznavanje in razumevanje pojmov ter dejstev: 30 %, 

2. izvajanje rutinskih postopkov: 25 %, 

3. uporaba kompleksnih postopkov: 25 %,  

4. reševanje in raziskovanje problemov: 20 % 

Problem – vaja oz. besedilne naloge so v 9. razredu zastopane v opazno manjšem deležu kot v 

6. razredu. Prav tako so naloge, ki so definirane s ciljem »Reši besedilno nalogo (problem)«, 

vključene v 1., 2. ter 4. taksonomsko stopnjo, in sicer poznavanje in razumevanje pojmov ter 

dejstev (50 % delež vseh nalog), izvajanje rutinskih postopkov (25 %) ter reševanje in 

raziskovanje problemov (25 %).   

Osnovni statistični podatki  

Število učencev 16598 

Število postavk v preizkusu  50 

Možne točke 50 

Povprečno število točk 29,18 

Povprečno število točk v odstotkih  58,35 

Standardni odklon v odstotnih točkah 20,08 

Indeks težavnosti 0,58 

Indeks zanesljivosti 0,93 

Tabela 3: Rezultati NPZ-ja, 9. razred, 2016/17. 
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Vse točke (50) je doseglo 60 učencev, kar v odstotku znaša 0,36 %. Najmanjše število točk je 

doseglo 17 učencev, kar znaša 0,10 %.  

Pri primerjavi učnih dosežkov ni razvidnih večjih razlik med spoloma.  

Povprečni dosežek na 1. taksonomski ravni je 72,6 %, na 2. ravni 66 %, na 3. ravni 52 % in na 

4. taksonomski ravni 31 %. Priporočila za nadaljnje delo so enaka kot za 6. razred (RIC, 2018). 

9.2 RAZISKAVA TIMSS 

TIMSS raziskuje trende v znanju matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci. V 

angleškem jeziku kratica TIMSS pomeni Trends in International Mathematics and Science 

Study. V tej raziskavi je leta 2015 med 57 državami in 7 posameznimi izobraževalnimi sistemi 

v nekaterih delih držav, kot so province ali regije, sodelovala tudi Slovenija. Pedagoški inštitut 

je predstavil rezultate dveh vzporednih mednarodnih raziskav naravoslovnih predmetov − 

TIMSS, ki se nanaša na znanje matematike in fizike v osnovnih šolah in TIMSS Advance, ki 

se nanaša na znanje preduniverzitetne matematike in fizike. Rezultati raziskav kažejo, da 

matematično in naravoslovno izobraževanje v Sloveniji dosega odlično znanje med učenci v 

osnovni šoli. V raziskavi so izmerili znanje med četrtošolci in osmošolci. Skupaj je v raziskavi 

TIMSS iz leta 2015 med četrtošolci sodelovalo 312 000 učencev (4800 slovenskih učencev) in 

20 000 učiteljev (257 slovenskih učiteljev), med osmošolci pa 270000 učencev (4600 

slovenskih učencev), 31000 učiteljev in 8000 šol.  

Četrtošolci so od leta 2011 zelo napredovali in pri matematiki v letu 2015 dosegli 25. mesto od 

49. Med četrtošolci so bile vsebine matematičnih nalog ločene na tri vsebinska področja: 

števila, geometrija in merjenje ter prikazovanje podatkov. Prav tako so se naloge razlikovale 

glede na raven znanja. Razdeljene so bile na 3 ravni, in sicer poznavanje dejstev in postopkov, 

uporaba znanja in matematično sklepanje. V Sloveniji je bil najnižji uspeh pri vsebini števila. 

Pri vsebini geometrija in merjenje so bili učenci nad povprečjem, najuspešnejši pa so bili pri 

vsebini prikazovanje podatkov, kar 20 točk višje od povprečja. Glede na raven znanja so bili 

učenci manj uspešni pri poznavanju dejstev in postopkov, veliko uspešnejši pa pri 

matematičnem sklepanju. Razlike glede na spol je opaziti le pri vsebini števila, kjer so dečki 

uspešnejši od deklic, medtem ko pri drugih dveh vsebinah razlik ni.  

Razlike glede na spol za določeno raven znanja niso izmerili, vendar so v mednarodnem 

pogledu dečki večkrat dosegli boljši rezultat od deklic (Japelj Pavešić, Svetlik, 2016). 
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V osnovni šoli so slovenski osmošolci pri matematiki dosegli 12. mesto z rezultatom, ki je bil 

nižji le od 9 držav. Rezultati so nas uvrstili v prvo tretjino držav in dosegli dolgoročni cilj našega 

izobraževanja. Na izboljšane dosežke je najverjetneje ugodno vplival prenovljeni učni načrt 

(Pedagoški inštitut, 2016). 

9.3 RAZISKAVA PISA 

PISA je raziskava, v kateri se meri znanje s področja matematike, naravoslovnih predmetov ter 

branja. V raziskavo so vključeni 15-letniki, in sicer učenci, ki zaključujejo obvezno šolanje. 

Raziskava je osredotočena predvsem na sposobnosti, ki jih mladi potrebujejo v realnem 

življenju, in ne na znanje pojmov in definicij, pridobljenih pri pouku. Program mednarodne 

primerjave dosežkov učencev (PISA) je leta 2015 opravil 5. preverjanje znanja in sposobnosti 

15-letnikov. Prva raziskava je bila opravljena leta 2000 v 32 državah, leta 2002 pa je bila 

ponovljena v dodatnih 11 državah partnerkah. Leta 2003 je potekala v 41 državah, v katerih je 

sodelovalo vseh 30 držav OECD. Tu je bil poudarek na matematični pismenosti. Leta 2006 je 

v raziskavo vstopila tudi Slovenija. Leta 2006 in 2009 se je raziskava ponovila, in sicer so leta 

2006 preverjali naravoslovno pismenost, leta 2009 pa so dali poudarek na bralno pismenost.  

Rezultate raziskav uporabljajo predvsem oblikovalci izobraževalne politike po vsem svetu, in 

sicer z namenom: 

• da bi videli stanje pismenosti učencev v svoji državi in jo primerjali z drugimi 

državami;  

• da bi določili raven znanja, ki ga želijo doseči in izboljšali izobraževanje glede na 

dosežke v drugih državah;  

• da bi spoznali prednosti in pomanjkljivosti svojega izobraževalnega sistema.  

Glede na to, da je cilj raziskave ugotoviti uspeh 15-letnikov pri branju, matematiki in 

naravoslovju v primerjavi s sposobnostjo reševanja problemov v življenjskih situacijah, ki ne 

temeljijo na znanju, pridobljenem v šoli, so države članice OECD določile kriterije in merske 

instrumente za vrednotenje učenčevega uspeha pri: 

• prepoznavanju problema v medpredmetnem okolju,  

• prepoznavanju bistvenih podatkov in omejitev,  

• prikazovanju možnih alternativ ali poti rešitve, 

• izbiri strategij reševanja,  

• preverjanju rešitev ali kritičnem razmišljanju o njih,  
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• posredovanju rezultatov (Pedagoški inštitut, 2008). 

Raziskava PISA je vključevala 19 vprašanj, ki so od učencev zahtevala odločanje, analizo 

sistema, načrtovanje in odpravljanje napak. Vprašanja so bila različnega tipa (kratki odgovori, 

vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter vprašanja izbirnega tipa). Vprašanja se razlikujejo tudi 

glede ravni znanja, in sicer so tu kategorizirana v 3. ravni. 

Najenostavnejša zahtevnostna raven je 1. raven, in sicer morajo učenci na tej stopnji znati rešiti 

probleme, ki zahtevajo obravnavo le enega vira podatkov ter vsebujejo diskretno jasno 

predstavljeno informacijo. Učenci te ravni znajo prav tako podatek preoblikovati, razbrati 

podatek iz preglednice in na podlagi tega narisati risbo ali diagram. Ti učenci navadno niso 

uspešni pri reševanju večplastnih problemov, ki vsebujejo več različnih podatkov ter od njih 

zahtevajo sklepanje. Učence poimenujemo reševalci preprostih problemskih nalog.  

Učenci, ki so vključeni v 2. raven, so pri reševanju problemskih nalog uporabili sklepanje in 

analitične procese. Uspešno so reševali naloge, ki zahtevajo sposobnost sprejemanja odločitev. 

Pri tem so uporabili različne vrste sklepanja, in sicer induktivno in deduktivno sklepanje, 

sklepanje o vzrokih in posledicah ali sklepanje z več kombinacijami, ki vključujejo sistematično 

primerjanje vseh mogočih različic in dobro opisanih situacij. Učenci so na tej ravni sposobni 

kombinirati različne oblike prikazov, obravnavati neznane prikaze ter sklepati na podlagi dveh 

ali več virov podatkov. Učence te ravni imenujemo reševalci, ki sklepajo in se odločajo 

(Pedagoški inštitut, 2008). 

Najzahtevnejša 3. raven vključuje učence, ki ne le analizirajo, temveč tudi razmišljajo o 

osnovnih odnosih v problemu in jih povežejo z rešitvijo. Učenci se problema lotijo 

sistematično, izberejo pravo strategijo, ki jih pripelje do rešitve in ki ustreza vsem zahtevam 

problema. Strategijo tudi natančno predstavijo. Učenci, ki dosegajo to raven, so poimenovani 

kot razmišljajoči in komunikativni reševalci problemskih nalog.  

Imamo pa tudi učence, ki so pod 1. ravnjo, in sicer jih poimenujemo šibki reševalci preprostih 

problemskih nalog ali učenci, ki se na tem področju še razvijajo. Ti so neuspešni tudi pri 

najlažjih problemskih nalogah, saj ne znajo opredeliti pomembnih značilnosti in predstaviti 

problema. Morda so uspešni le pri preprostih problemih z natančno postavljeno nalogo, ki od 

učencev zahteva, da posredujejo odgovor na podlagi dejstev ali napišejo enostavne ugotovitve 

s sklepom ali celo brez njega.  
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9.3.1 Uspešnost učencev glede na raven problemskih nalog 

V raziskavi PISA so znanje delili na 6. zahtevnostnih ravni. Slovenski učenci na vseh ravneh 

dosegajo boljši rezultat od povprečja držav OECD.  

3,4 % slovenskih učencev dosega 6. raven znanja, ki vključuje višjo sposobnost matematičnega 

razmišljanja in mišljenja ter vpogled in razumevanje skupaj z usvojenim znanjem.  

5. raven znanja dosega 13,4 %. Učenci na tej stopnji razvijajo matematične modele in jih 

uporabljajo v kompleksnih situacijah.  

4. raven znanja ali več (5. in 6. raven) dosega v Sloveniji 32,9 % učencev. Ta raven opredeljuje 

učinkovito delo s postopki in strategijami v zapletenih, vendar konkretnih situacijah.  

3. raven znanja ali več (4., 5. in 6.) dosega 58, 9 % učencev v Sloveniji. Na tej ravni morajo 

pravilno izvajati matematične postopke.  

82,3 % učencev v Sloveniji dosega 2. raven znanja ali več (3., 4., 5. in 6.), ki predstavlja temelj 

matematične pismenosti.  

1. raven dosega 13,1 % učencev v Sloveniji. Učenci na tej ravni  niso uspešni pri najosnovnejših 

matematičnih postopkih. 4,6 % učencev je pod to ravnjo. 

9.3.2 Razlike v uspešnosti glede na spol 

Raziskava je ugotavljala tudi, ali se pri reševanju problemskih nalog pojavljajo pomembne 

razlike med spoloma. Iz analize dosežkov učencev je razvidno, da so deklice odstopanje od 

dečkov precej izboljšale ter da so na nekaterih področjih celo uspešnejše od dečkov. To je bilo 

razvidno pri bralni pismenosti. Dečki pa so še vedno vodilni pri matematiki. Na Islandiji, 

Norveškem, Švedskem ter v državah partnerkah Indoneziji in Tajski se uspeh dečkov kaže še 

izraziteje kot v drugih državah. V slednjih večjih statistično pomembnih razlik pri reševanju 

besedilnih nalog med deklicami in dečki ni opaziti (Pedagoški inštitut, 2008). 

9.4 MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 

Tekmovanje Kenguru je mednarodno matematično tekmovanje, ki se izvaja od 1. do 9. razreda 

osnovne šole ter od 1. do 4. letnika srednje šole. Tekmovanje je bilo prvič izpeljano leta 1994, 

2005 pa se je poimenovalo v Evropski matematični kenguru.  
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Cilji tekmovanja, ki jih navaja Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za 

Vegova priznanja, so: 

• širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj nad zahtevnostjo rednega pouka na 

področju matematike za OŠ,  

• primerjanje znanja med učenci na področju matematike,  

• popularizacija matematike,  

• odkrivanje in spodbujanje matematično nadarjenih učencev,  

• motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja na področju matematike,  

• spodbujanje k druženju učencev iz različnih šol in okolij.  

Tekmovanje poteka na več ravneh, in sicer se začne s šolsko ravnjo, ki poteka v obliki šolskega 

tekmovanja po šolah. Če so učenci na tem tekmovanju uspešni, se uvrstijo na regijsko 

tekmovanje. Ta raven tekmovanja je namenjena kvalifikaciji na državno tekmovanje (DMFA 

Slovenije, 2017). 

9.4.1 Analiza uspešnosti učencev 2., 3. in 4. razredov osnovne šole v šolskem letu 2017/18 

V 2. razredu je tekmovalo 12448 učencev. Vseh možnih točk je bilo 50. Kar 50 učencev je 

doseglo minimalno število točk (0). 98 učencev je doseglo maksimalno število točk (50). 

Povprečno število točk na tekmovanju je bilo 24,55. 

V 3. razredu je tekmovalo 10690 učencev. Tudi tu je bilo možnih 50 točk. 7 učencev je doseglo 

minimalno število točk (0), 140 tekmovalcev pa je doseglo vse možne točke (50). Povprečje 

doseženih točk je 29,64. 

V 4. razredu je tekmovalo 8445 tekmovalcev. Vseh možnih točk je bilo 75. Minimalno število 

točk (0) je doseglo 12 tekmovalcev, maksimalno število točk (75) pa je doseglo 34 učencev. 

Povprečje doseženih točk je 37,32 (DMFA Slovenije, 2017). 

Iz rezultatov matematičnega tekmovanja Kenguru lahko opazimo, da se uspeh učencev skozi 

leta šolanja izboljšuje. Vsako leto učenec pridobi več izkušenj in znanja, da lahko posega po 

boljših rezultatih.  

10 PRIMERJAVA MED RAZISKAVAMI  

Kot smo že omenili, smo v delo vključili navedene raziskave, ker želimo z njimi dobiti vpogled 

v uspeh učencev, vključenih v slovenske šole. Z raziskavama TIMSS in PISA smo želeli 

izvedeti, kako uspešni so učenci v primerjavi z učenci drugod po svetu, NPZ in Kenguru pa 
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smo vključili z namenom, da dobimo podrobnejši vpogled v uspeh učencev pri reševanju 

problemskih ter besedilnih nalog. NPZ, TIMSS ter matematično tekmovanje Kenguru 

vključujejo znanje, ki je predvideno z učnim načrtom, medtem ko nam raziskava PISA razkriva, 

kako uspešni so učenci pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem 

življenju. V vseh naštetih raziskavah oz. tekmovanjih se naloge razlikujejo tudi glede ravni 

znanja. V matematično tekmovanje Kenguru so vključene zahtevnejše naloge, kot so jih učenci 

vajeni reševati pri pouku. Če povzamemo uspeh slovenskih učencev, lahko trdimo, da so 

povprečno uspešni ter da je njihov napredek v matematičnem znanju glede na pretekla leta 

opazen.  

 

II EMPIRIČNI DEL 

11 NAMEN RAZISKAVE IN OPREDELITEV 
RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V skladu z opisanimi analizami raziskav, ki smo jih navedli v raziskovalnem delu, želimo 

ugotoviti uspešnost učencev pri reševanju besedilnih nalog. Analiza TIMMS-ove raziskave 

kaže, da so slovenski učenci nad povprečjem raziskave, v katero je bilo vključenih 57 držav. 

Analiza nacionalnega preverjanja znanja 2017 pa kaže, da povprečni dosežek naših učencev v 

nobeni regiji ne presega 62 %. V analizi uspešnosti reševanja besedilnih nalog glede na spol 

tako TIMMS-ove raziskave kot tudi PISA ne navajajo večjih razlik. V naši raziskavi želimo 

ugotoviti, kako so učenci 2., 3. in 4. razreda osnovne šole uspešni pri reševanju besedilnih 

nalog, kakšen je njihov napredek pri razumevanju skozi leta šolanja, kakšen vpliv ima pri 

reševanju spol, kakšen je delež besedilnih nalog, ki jih pri pouku rešujejo glede na celotno učno 

snov ter v  kolikšni meri rešujejo besedilne naloge, ki se razlikujejo po stopnji zahtevnosti.  

12 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN RAZISKOVALNE 

HIPOTEZE 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kakšna je uspešnost učencev 2., 3. in 4. razreda osnovne šole pri reševanju besedilnih 

nalog?  

R2: Kakšne so razlike pri uspešnosti reševanja besedilnih nalog glede na starost učencev?  
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R3: Kakšne so razlike v uspešnosti reševanja besedilnih nalog glede na vrsto znanja, ki ga 

naloga preverja? 

R4: Kakšne so razlike pri uspešnosti reševanja besedilnih nalog glede na spol? 

R5: V kolikšni meri učiteljice vključujejo besedilne naloge v pouk matematike in kakšen je 

delež slednjih glede na celotno učno snov? 

R6: Kako se besedilne naloge, ki so jih učenci deležni s strani učiteljice, razlikujejo glede na 

stopnjo zahtevnosti? 

R7: Kakšna je povezanost med vrsto besedilnih nalog, glede na Gagnejevo taksonomijo, ki jih 

učiteljice vključujejo v pouk ter uspehom učencev pri reševanju le-teh? 

Raziskovalne hipoteze smo oblikovali na podlagi teoretičnih izhodišč, ki smo jih zapisali v 

raziskovalnem delu ter na podlagi statističnih analiz rezultatov matematičnih tekmovanj in 

različnih raziskav, navedenih v raziskovalnem delu. 

H1: Učenci so pri reševanju besedilnih nalog manj uspešni, kar pomeni, da dosegajo manj kot 

polovico vseh možnih točk.  

H2: Pri reševanju nalog so najuspešnejši učenci 4. razreda. 

H3: Učenci najuspešnejše rešujejo besedilne naloge, ki zahtevajo proceduralno rutinsko znanje. 

H4: Dečki so pri reševanju besedilnih nalog uspešnejši od deklic.  

H5: Učiteljice v pouk matematike vključujejo besedilne naloge, vendar delež slednjih ne 

presega tretjine nalog glede na celotno učno snov.  

H6: Naloge, ki so jih učenci deležni s strani učiteljice glede na Gagnejevo taksonomijo znanja 

ustrezajo predvsem proceduralnemu znanju, ne vključujejo pa problemskega znanja.  

H7: Učenci uspešneje rešujejo besedilne naloge tiste vrste znanja, ki so jih pri pouku pogosteje 

reševali.  

13 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Za slednjega je 

značilen velik vzorec, ki v našem primeru znaša 162 učencev osnovne šole. Temelj naše 

raziskave so jasno opredeljene hipoteze. Podatke raziskave smo zbrali s pomočjo testov (učnih 

listov), ki so jih reševali učenci osnovne šole ter analize raziskovalnih inštrumentov (učni listi, 

preverjanja in ocenjevanja znanja), pridobljenih s strani učiteljic. Pridobljene podatke smo 
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analizirali s pomočjo statističnih analiz, in sicer izračun povprečnih deležev ter primerjave le-

teh ter dvostranskega t-testa. Dvostranski t-test smo uporabili pri analizi statistično pomembnih 

razlik uspešnosti reševanja besedilnih nalog glede na spol ter pri analizi statistično pomembnih 

razlik med uspešnostjo tretješolcev in četrtošolcev. Pridobljene podatke smo predstavili z 

deskriptivno neeksperimentalno metodo, katere namen je količinsko opredeliti ali oceniti 

osnovne značilnosti proučevanega pojava ter oceniti jakost oz. obstoj zveze med dvema ali več 

spremenljivkama.  

14 VZOREC 

Raziskava se deli na dva dela. V prvi del so vključeni učenci 2., 3. in 4. razreda osnovne šole. 

Ti rešujejo učne liste, na katerih so različne besedilne naloge glede na vrsto znanja. Drugi del 

raziskave je izpeljan z učiteljicami razrednega pouka, ki poučujejo učence 2., 3. in 4. razredov, 

vključene v raziskavo. V tem delu raziskujemo njihovo delo, in sicer na kakšen način 

vključujejo besedilne naloge v učne liste, preverjanja in ocenjevanja znanja, kolikšen je delež 

slednjih ter analiziramo naloge glede na stopnjo zahtevnosti. V prvem delu raziskave je vzorec 

slučajnostni. Predstavlja 162 učencev 2., 3. in 4., razreda osnovne šole. Starost učencev je od 7 

do 10 let.  

 

Graf 1: Struktura vzorcev glede na spol 

Vzorec predstavlja 162 učencev 2., 3. in 4. razreda osnovne šole. V vzorec je vključenih 83 

dečkov in 79 deklic. Delež dečkov v odstotkih znaša 51 %, delež deklic pa 49 %. 

V raziskavo je bilo vključeni 35 drugošolcev, 57 tretješolcev ter 69 četrtošolcev.  
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Graf 2: Struktura vzorca glede po razredih 

Drugi del raziskave se nanaša na analizo učnih listov, preverjanj in ocenjevanj znanj, vključenih 

v pouk s strani učiteljic. Ta raziskava zajema 8 učiteljic razrednega pouka, ki učence, vključene 

v raziskavo, poučujejo matematiko. 

15 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS 
INSTRUMENTOV 

V samem začetku raziskave smo stopili do ravnateljice šole. Predstavili smo ji namen naše 

raziskave ter se dogovorili za sodelovanje.  

Nato smo zbrali učiteljice 2., 3. in 4 razredov osnovne šole, ki naj bi bile vključene v raziskavo. 

Predstavili smo jim cilje, namen ter načrt raziskave. Dogovorili smo se tudi za termin, ko naj 

bi bila raziskava izpeljana. 

Sistematično in načrtovano smo izdelali učne liste za vse razrede (priloga 1 – 2. razred, priloga 

2 – 3. razred, priloga 3 – 4. razred). Učni listi so sestavljeni tako, da so vanje vključene vse 

ravni znanja po Gagnejevi klasifikaciji (2 nalogi rutinsko proceduralno znanje, 2 nalogi 

kompleksno proceduralno znanje ter 2 nalogi problemsko znanje).  

V prvem delu raziskave sta sodelovala dva oddelka 2. razredov, trije oddelki 3. razredov ter 3 

oddelki 4. razredov. Vsi so bili naključno izbrani. Podatke smo zbrali v mesecu aprilu leta 2018. 

Učenci so reševali učni list (glej priloga 1, 2, 3) 45 minut. Učni listi so bili anonimni, opredelili 

so se le glede na spol. Učenci so učne liste reševali samostojno, brez pomoči učitelja ali sošolca.  
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Drugi del raziskave smo izpeljali tako, da smo se z učiteljicami posameznega razreda sestali in 

te so nam dale zbrane učne liste, preverjanja in ocenjevanja znanja, ki smo jih kasneje analizirali 

glede na delež besedilnih nalog, vključenih v raziskovalni inštrument ter glede na stopnjo 

zahtevnosti po Gagnejevi taksonomiji. Podatke, ki se navezujejo na raziskavo o uspešnosti 

učencev pri reševanju besedilnih nalog glede na spol, smo analizirali s pomočjo dvostranskega 

t-testa. Ta nam je pokazal, ali se med spoloma pojavljajo statistično pomembne razlike. S 

pomočjo t-testa smo analizirali tudi uspešnost tretješolcev in četrtošolcev. Slednji nam je 

pokazal ali se med tretješolci in četrtošolci pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

uspešnosti reševanja besedilnih nalog.    

15. 1 PREDSTAVITEV NALOG 

Kot smo že omenili, se naloge v učnih listih razlikujejo glede ravni znanja. V naši raziskavi 

smo izhajali iz Gagnejeve taksonomije, in sicer smo se osredotočili predvsem na rutinsko 

proceduralno znanje, kompleksno proceduralno znanje in problemsko znanje. V nadaljevanju 

bomo predstavili nekaj nalog, ki so vključene v učne liste in utemeljili, zakaj pripadajo določeni 

ravni znanja.  

 

RUTINSKO PROCEDURALNO ZNANJE 

Številu 14 prištej število 23. Katero število si dobil? (2. razred) 

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

Naloga po ravni znanja spada med rutinsko proceduralno nalogo, saj mora učenec izračunati le 

račun seštevanja. Navodila učenca jasno vodijo do rezultata, kar pomeni, da je učencu pot 

reševanja znana. Učenci so tovrstnih nalog vajeni, saj jih učiteljice uvajajo v pouk matematike 

že od začetka šolanja.  

 

Matej je zbiratelj znamk. V album lahko vstavi 700 znamk. Sedaj jih ima 320. Koliko znamk mu 

še manjka, da bo popolnoma napolnil album?(3. razred) 
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R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

Tudi to nalogo po ravni znanja vključujemo med rutinsko proceduralno znanje. Učenec mora 

tu izračunati račun z neznanim členom. Ta naloga je učencem znana, saj učenci strategijo 

reševanja le-te spoznajo pri pouku matematike že v 1. razredu.  Iz navodil učenec razbere pot 

reševanja. Za rezultat je potreben le en korak.  

 

V kinodvorani je 65 vrst s 25 sedeži. Koliko obiskovalcev si lahko hkrati ogleda film?(4. 

razred) 

 

R:__________________________________________________________________ 

O:__________________________________________________________________. 

Nalogo uvrščamo med rutinsko proceduralno znanje, ker je do rešitve potreben le en korak. 

Učenec mora izračunati produkt dveh faktorjev. Učencu je pot reševanja znana, navodila pa 

učenca vodijo do rešitve.  

 

KOMPLEKSNO PROCEDURALNO ZNANJE 

Veverica je imela 15 lešnikov, 14 žirov in 20 orehov. 5 orehov je 1. dan razdelila med svoje 

mladiče. Drugi dan jim je dala še 5 lešnikov in 7 žirov. Koliko plodov ji je ostalo? (2. razred) 

 

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

Nalogo uvrščamo med kompleksno proceduralno znanje, ker je pot reševanja učencu razvidna 

iz navodila. Učenci poznajo strategijo reševanja, najprej uporabijo računsko operacijo 

odštevanja, nato pa rezultate seštejejo. Vendar pa je za rešitev potrebnih več korakov, zato 

nalogo uvrščamo med kompleksno proceduralno znanje.  

 

Eva je nabrala 150 kostanjev. Anja je nabrala 34 kostanjev manj kot Eva, Maja pa je nabrala 

15 kostanjev več kot Anja. Koliko kostanjev sta nabrali Anja in Maja? (3. razred) 
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R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

Tudi to nalogo uvrščamo med kompleksno proceduralno znanje, ker je do rešitve potrebnih več 

korakov. Primer je zelo podoben predhodnemu, le da so števila večja. Učenci pozorno preberejo 

navodilo, ki jih vodi do rešitve.  

 

Kmetica mora zložiti 345 jajc v škatle, v katere gre lahko le 6 jajc. Koliko škatel potrebuje? 

Koliko jajc bi še potrebovala, da bi bile vse škatle polne?( 4. razred)                                                    

 

R:___________________________________________________________________ 

O:__________________________________________________________________. 

Naloga zahteva kompleksno proceduralno znanje. Učenec ima do rešitve več korakov. Besedilo 

naloge učenca vodi skozi le-te. Učenec mora najprej deliti število jajc s prostori v škatli. Dobi 

število škatel, vendar mu nekaj ostane. Pomemben korak tu je, da učenec ne pozabi prišteti 

škatlo, v katero bo zložil preostanek jajc. Učenci so reševanja tovrstnih nalog vajeni.  

 

PROBLEMSKO ZNANJE 

Kako bi lahko 25 jabolk razdelili med 5 otrok tako, da bo vsak otrok dobil enako število jabolk?  

Pri reševanju si pomagaj z risanjem. (2. razred) 

O:______________________________________________________________. 

 

Nalogo uvrščamo med problemsko znanje, ker pot reševanja učencu ni znana. Učenci v 

drugem razredu ne poznajo računske operacije deljenja, zato si morajo poiskati drugo 

strategijo, da pridejo do rešitve. Kot je omenjeno, si lahko pomagajo z risanjem. Učenec 

nariše 5 otrok in nato nad vsakega nariše jabolko, dokler ne razdeli vseh. 

  

Mirko, Sandra, Peter, Miha in Sara so merili dolžino dvorane. Mirko je nameril 30 korakov, 

Sandra 35 korakov, Peter 32 korakov, Miha 29 korakov in Sara 33 korakov. (3. razred) 
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Kdo je delal najdaljše korake?  

O: _________________________________________________________________ 

 

Kdo je delal najkrajše korake? 

O:_________________________________________________________________ 

Tudi v tej nalogi učenci ne poznajo poti do rešitve, zato vključuje problemsko znanje. Naloga 

od učenca ne zahteva računanja, ki ga je vajen pri pouku. Učenec mora nalogo dobro razumeti 

ter s pomočjo logičnega razmišljanja priti do rešitve.  

 

Smuk, Blisk in Polž zapustijo vsako jutro ob 7. uri svoje domove v različnih delih mesta. Smuk 

kolesari do šole s hitrostjo 20 km na uro. Polž hodi s hitrostjo 5 km na uro, Bliska pa pripelje 

oče z avtom, ki brzi 60 km na uro. Pred šolo pridejo vsi ob istem času. Čigava pot traja 

najdlje? Svoj odgovor tudi pojasni. (4. razred) 

 

 

 

O:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tudi ta naloga od učenca zahteva logično razmišljanje. Poti do pravilne rešitve ne poznajo, zato 

si morajo sami načrtovati, kako bodo rešili nalogo. Nalogo uvrščamo med problemske naloge, 

ker učencu pot reševanja ni znana.  

16 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V raziskavi bomo najprej predstavili rezultate uspešnosti, pridobljene z reševanjem učnih listov. 

Učne liste smo najprej točkovali. Vrednotili smo tako, da je razmerje nalog, glede ravni znanja 

po Gagnejevi lestvici, približno enako. Prvi dve nalogi na vseh učnih listih se nanašata na 

rutinsko proceduralno znanje. Za pravilno nastavitev računa je učenec dobil eno točko, za 

pravilen rezultat 1 točko ter za pravilen odgovor 1 točko. Skupaj je lahko učenec v prvih dveh 
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nalogah pridobil 6 točk. Drugi dve nalogi sta bili zahtevnejši, in sicer sta vključevali 

kompleksno proceduralno znanje. Ker so tu učenci  morali izračunati več računov do pravilne 

rešitve, je bila posamezna naloga točkovana s 5 točkami, za vsak posamezen korak 1 točka. 

Skupno sta obe nalogi prinesli 10 točk. Ker smo želeli, da je razmerje točk vsake ravni znanja 

v približno enakem razmerju, smo točke prvih štirih nalog ob seštevanju dobljenih točk 

razpolovili. Zadnji dve nalogi, ki po ravni zahtevnosti spadata med problemsko znanje, sta 

skupaj prinesli 5 točk v drugem razredu, 4 točke v tretjem razredu ter 7 točk v četrtem razredu. 

Največje možno število doseženih točk je bilo v 2. razredu 13 točk, v 3. razredu 12 točk ter v 

4. razredu 15 točk.  

Poleg analize rezultatov glede na uspešnost reševanja bomo v nadaljevanju predstavili tudi 

nekaj primerov, ki prikazujejo, kako so učenci z različnimi strategijami prišli do pravilnega 

rezultata (poglavje 14). 

V drugem delu raziskave smo opravili analizo učnih listov, preverjanj in ocenjevanj znanja, ki 

so nam jih posredovali učitelji, ter izračunali delež besedilnih nalog, glede na vse naloge, ki jih 

učitelji ponudijo učencem z namenom preverjanja in ocenjevanja matematičnega znanja.  

Vsako vključeno besedilno nalogo smo tudi analizirali glede na raven zahtevnosti po Gagneju. 

Izračunali smo delež vključenosti posamezne ravni znanja v učne liste, preverjanja in 

ocenjevanja znanja.  

16. 1 USPEŠNOST REŠEVANJA BESEDILNIH NALOG 

Najprej smo želeli ugotoviti, kako uspešni so bili učenci pri reševanju besedilnih nalog.  

Odločili smo se za tristopenjsko letvico, in sicer manj uspešni, uspešni ter zelo uspešni. Manj 

uspešen je učenec, ki doseže do 50 %, uspešen učenec je tisti, ki doseže do 80 %,  zelo uspešen 

je učenec, ki doseže več kot 80 % vseh možnih točk.  

Učenec 2. razreda mora za 50 % zbrati 7,5 točk, za 80 % 10 točk, nad 10 točk oz. nad 80 % 

vseh točk pa je potrebno, da je učenec zelo uspešen.  

Učenec 3. razreda mora za 50 % zbrati 6 točk, za 80 % 9,5 točk, nad 9,5 oz. 80 % vseh točk pa 

mora zbrati, da je zelo uspešen.  

Učenec 4. razreda mora za 50 % zbrati 7,5 točk, za 80 % 12 točk, nad 12 točk oz. 80 % vseh 

točk pa je potrebno, da je učenec zelo uspešen.  
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V tabeli je predstavljeno število učencev, ki so bili v raziskavi pri reševanju učnih listov zelo 

uspešni, uspešni in manj uspešni. 

Uspešnost f f (%) 

Zelo uspešen 12 7,4 % 

Uspešen 52 32,1 % 

Manj uspešen 98 60,5 % 

SKUPAJ 162 100 

Tabela 4: Uspešnost učencev pri reševanju besedilnih nalog 

 

 

Graf 3: Uspešnost učencev pri reševanju besedilnih nalog 

Iz grafa 3 in tabele 4 lahko razberemo, da je največji delež učencev, 98 učencev (60,5 %) 2., 3. 

in 4. razreda manj uspešnih. 52 učencev (32,1 %) je uspešnih, 12 učencev (7,4 %) učencev pa 

zelo uspešnih. Učenci, ki so zelo uspešni so pravilno rešili vsaj eno problemsko nalogo. 

Naše RV1 je bilo: Kakšna je uspešnost učencev 2., 3. in 4. razreda osnovne šole pri 

reševanju besedilnih nalog? Našo hipotezo, ki se glasi »učenci so pri reševanju besedilnih 

nalog manj uspešni, kar pomeni, da dosegajo manj kot polovico vseh možnih točk«, lahko 

potrdimo, saj je več kot polovica učencev manj uspešnih. Takoj za tem sledijo uspešni učenci 

z deležem 32,1 %, delež zelo uspešnih učencev pa je najnižji, in sicer 7,4 %. 
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16.2 USPEŠNOST REŠEVANJA BESEDILNIH NALOG GLEDE NA 
STAROST UČENCEV 

V raziskavo je bilo vključenih 36 drugošolcev (22,2 %), 57 tretješolcev (35,2 %) ter 69 

četrtošolcev (42,6 %). Vsak razred smo analizirali posamično in pridobili naslednje podatke.  

Razred 

Uspešnost 

2. razred 3. razred 

    

4.razred 

 

f f % f f % f f   % 

Zelo 

uspešno 

1 2,8 5 8,8 6 8,7 

Uspešno 9 25 17 29,8 26 37,7 

Manj 

uspešno 

26 72,2 35 61,4 37 53,6 

Skupaj 36 100 57 100 69 100 

Tabela 5: Uspešnost učencev pri reševanju besedilnih nalog glede na starost 

Uspešnost 2. razred f 

% 

3. razred f 

% 

4. razred f 

% 

Povprečno 

število 

doseženih 

točk 

 

5,6 

 

43 

 

5,9 

 

49.2 

 

7,1 

 

47,3 

Tabela 6: Povprečno število doseženih točk po razredih 
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Graf 4: Uspešnost reševanja besedilnih nalog glede na starost učencev 

Kot je razvidno iz tabele 5 smo ugotovili, da so imeli drugošolci največji delež učencev, ki so 

bili manj uspešni, in sicer kar 72,2 %. Uspešnih je bilo 25 % učencev, kar je v raziskavi najnižji 

delež uspešnih učencev, v primerjavi z ostalimi razredi. Najnižji delež pa dosegajo tudi pri zelo 

uspešnih učencih, in sicer je le en učenec, ki je med drugošolci uspel osvojiti več kot 80 % točk. 

Kot je razvidno iz tabele 6 in grafa 4 je povprečje doseženih točk v drugem razredu 5,6, kar 

znaša 43 %. 

35 tretješolcev (61,4 %) je bilo manj uspešnih, kar v primerjavi z drugimi razredi pomeni, da 

so na drugem mestu. Prav tako so imeli nižji delež uspešnih učencev v primerjavi s četrtošolci, 

in sicer 29,8 %. Najvišji delež v primerjavi z drugošolci in četrtošolci pa so dosegli pri zelo 

uspešnih učencih, in sicer 8,8, kar je le za 0,1 % več kot četrtošolci. Povprečno število točk v 

tretjem razredu je bilo 5,9, kar znaša 49,2 %. 

Četrtošolci so imeli največji delež uspešnih učencev, in sicer 37,7 % ter najnižji delež manj 

uspešnih učencev, ki znaša 53,6 %. 8,7 % četrtošolcev je bilo zelo uspešnih. Povprečno število 

doseženih točk je 7,1 kar znaša 47,3 %.  

Zanimalo nas je ali se med tretješolci in četrtošolci pojavljajo statistično pomembne razlike. To 

smo ugotovili s pomočjo dvostranskega t-testa.   

Naše RV2 je bilo: Kakšne so bile razlike pri uspešnosti reševanja besedilnih nalog, glede 

na starost učencev? Hipotezo, ki pravi »Najuspešnejši so učenci 4. razreda« ovržemo. S t-
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testom smo ugotovili, da se med tretješolci in četrtošolci ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike. Ker je α 0,231 in je večja od α =0,05 o razlikah glede uspešnosti reševanja med 

četrtošolci in tretješolci ne moremo ničesar trditi. Lahko pa na podlagi vzorca povemo, da so 

bili tretješolci najuspešnejši (graf 4), ker so dosegli povprečno največje število točk. Razlika 

povprečnega števila točk med tretješolci in četrtošolci je 1,9 %. Iz rezultatov je razvidno, da 

odstotek povprečnega števila doseženih točk glede na 2. razred res narašča, vendar ne moremo 

posplošiti in trditi, da so starejši učenci uspešnejši. Morda so razlogi temu v posebnosti 

generacije 3. razreda, v katero je vključenih več uspešnejših učencev.  

16.3 USPEŠNOST REŠEVANJA BESEDILNIH NALOG GLEDE NA 
VRSTO ZNANJA, KI GA NALOGA ZAHTEVA 

V učne liste smo vključili naloge glede na različne vrste znanja po Gagnejevi taksonomiji. 

Analizirali smo, kako so učenci uspešni pri reševanju besedilnih nalog, ki se razlikujejo glede 

vrste znanja, ki ga naloga zahteva. V učne liste sta vključeni 2 nalogi rutinskega proceduralno 

znanja, 2 nalogi kompleksnega proceduralno znanja ter 2 nalogi problemskega znanja. 

Izračunali smo povprečni delež pravilno rešenih besedilnih nalog glede na vrsto znanja po 

posameznem razredu in skupno. V tabeli 7 so predstavljeni rezultati analize, in sicer povprečni 

delež pravilno rešenih nalog..  

Razred  

Vrsta 

besedilnih 

nalog glede na 

raven znanja 

2. razred 3. razred 4. razred Skupaj 

 

 

f 

 

f % 

 

 

f 

 

 

f % 

 

f 

 

 

f % 

 

f 

 

 

f % 

Proceduralno 

rutinsko 

znanje 

 

1,3 

 

65 

 

1,1 

 

55 

 

1,4 

 

70 

 

1,26 

 

63 

Proceduralno 

kompleksno 

znanje 

 

0,7 

 

35 

 

0,8 

 

40 

 

0,4 

 

20 

 

0,63 

 

31,5 

Problemsko 

znanje 

0,11 5,5 0,22 11 0,3 15 0,21 10,5 

Tabela 7: Število in delež pravilno rešenih nalog 2., 3. in 4. razredov glede na raven znanja, 

ki jo naloga zahteva 
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Graf 5: Uspešnost učencev pri reševanju besedilnih nalog, glede na vrsto znanja, ki ga 

naloga zahteva 

 

Graf 6: Delež pravilno rešenih nalog glede na vrsto znanja v vseh razredih skupaj  

Iz tabele 7 ter grafov 5 in 6 je razvidno, da so učenci najuspešnejši pri reševanju rutinsko 

proceduralnih nalog. Tu je opaziti, da so v povprečju učenci 2., 3. in 4. razreda rešili eno nalogo 

v celoti pravilno. Povprečni delež pravilno rešenih nalog ne glede na razred znaša 63 %. 

Izpostavimo pa lahko, da se učenci s tovrstnimi nalogami srečajo že v 1. razredu osnovne šole. 
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Slabši rezultati se pojavljajo pri nalogi, ki zahteva kompleksno proceduralno znanje. Tu so 

drugošolci in tretješolci v povprečju rešili skoraj eno nalogo v celoti pravilno, povprečni delež 

vseh razredov skupaj znaša  31,5 %. Najmanj uspešni so bili pri reševanju besedilnih nalog, ki 

zahtevajo problemsko znanje, kjer povprečni delež v vseh razredih skupaj znaša 10,5 %. 

Naše RV3 je bilo: Kakšne so razlike v uspešnosti reševanja besedilnih nalog glede na vrsto 

znanja, ki ga naloga preverja? Hipotezo, ki pravi »Učenci so najuspešnejši pri reševanju 

besedilnih nalog, ki zahtevajo rutinsko proceduralno znanje«, lahko potrdimo, saj pri tej vrsti 

nalog dosegajo največji povprečni delež pravilno rešenih nalog. Učenci so najmanj uspešni pri 

reševanju problemskih nalog. 

V nadaljevanju bomo raziskali, ali delež besedilnih nalog problemske ravni, ki so jih učenci 

deležni pri pouku matematike,  vpliva na tako slab uspeh učencev pri reševanju tovrstnih nalog. 

16.4 USPEŠNOST REŠEVANJA BESEDILNIH NALOG GLEDE NA 
SPOL 

V raziskavi je v sodelovalo 83 dečkov, kar v odstotkih znaša 51 %. Deklic, vključenih v 

raziskavo, je bilo 79, kar v odstotkih znaša 49 %. 

Tabela 8: Uspešnost reševanja besedilnih nalog glede na spol 

Tabela 9: Povprečna vrednost uspešno rešenih nalog 

Spol  

 

Uspešnost 

dečki deklice skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Manj uspešni 46 55,4 52 65,8 98 60.5 

Uspešni 31 37,4 21 26,6 52 32.1 

Zelo uspešni 6 7,2    6 7,6 12 7.4 

Skupaj 83 100 79 100 162 100 

Spol 
dečki deklice 

f f (%) f f (%) 

Povprečni delež 

uspešno rešenih nalog 

2,5 41,7 2,3 38,3 
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Iz tabele 8 lahko razberemo, da je delež manj uspešnih dečkov manjši od števila manj uspešnih 

deklic. Opazimo lahko, da je delež uspešnih dečkov večji od števila uspešnih deklic. Delež zelo 

uspešnih deklic pa je večji od deleža zelo uspešnih dečkov, zgolj zaradi manjšega števila deklic 

vključenih v raziskavo. Število deklic in število dečkov, ki so bili zelo uspešni je enako. 

Podatki, prikazani v tabeli 9 nam kažejo, da so dečki v povprečju pravilno rešili večji delež 

nalog od deklic. Z dvostranskim t-testom smo želeli ugotoviti ali so te razlike med spoloma 

statistično pomembne.   

 

Graf 7: Uspešnost reševanja besedilnih nalog glede na spol 

Dvostranski t-test o primerjavi aritmetičnih sredin dveh neodvisnih skupin (dečki in deklice) je 

pokazal, da ničelno hipotezo zavrnemo. Ker je α = 0,314 večje od α = 0,05, o razlikah glede 

uspešnosti reševanja besedilnih nalog in spolom ne moremo trditi ničesar. Povemo lahko le, da 

na podlagi vzorca opazimo, da so dečki (48,87 %) uspešnejši od deklic (45,20 %).  

Naše RV4 je bilo: Kakšne so razlike pri uspešnosti reševanja glede na spol? Naša hipoteza, 

ki pravi »Dečki so pri reševanju besedilnih nalog uspešnejši od deklic«, ne drži.  

16.5 VKLJUČEVANJE REŠEVANJA BESEDILNIH NALOG V POUK 
MATEMATIKE 

V raziskavi smo ugotovili tudi, kolikšen je delež besedilnih nalog, ki jih učiteljice vključujejo 

v pouk matematike glede na celotno učno snov. Kot pravi avtor Kalan (Kalan, 2015), naj bi 

besedilne naloge v matematičnih gradivih obsegale 20-procentni delež. Analizirali smo 5 

instrumentov za vsakega od razredov. Analizirani instrument je bil bodisi učni list, preverjanje 
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bodisi ocenjevanje znanja. Le-te smo pridobili od učiteljic, ki poučujejo učence, vključene v 

raziskavo. Ugotovili smo, da je delež besedilnih nalog glede na celotno učno snov pri 

analiziranih gradivih različen. Iz vsake generacije smo vzeli en primer ter ga vključili v 

raziskovalno delo in podrobneje analizirali (glej priloga 4, 5, 6). Namen tega je predstaviti način 

analize vseh instrumentov.   

Razred Vrsta učnega 

gradiva 

Število vseh 

nalog 

Število 

besedilnih 

nalog 

Delež, glede 

na celotno 

učno snov 

(%) 

2.  Ocenjevanje znanja 9 2 22,2 

2.  Ocenjevanje znanja 9 2 22,2  

2.  Ocenjevanje znanja  8 2 25  

2. Preverjanje znanja 6 1 16, 67 

2.  Učni list  6 6 100 

Povprečni delež besedilnih nalog, vključenih v inštrumentih za 2. razred je 37,2 %. 

Povprečni delež besedilnih nalog, vključenih v inštrumentih (izključeni učni listi) za 2. 

razred je 21,5 %. 

3. Ocenjevanje znanja 11 2 18 

3. Ocenjevanje znanja 12 3 25 

3. Ocenjevanje znanja 4 1 25 

3. Preverjanje znanja 8 3 37, 5 

3. Učni list 9 7 77, 78 

Povprečni delež besedilnih nalog, vključenih v inštrumentih za 3. razred je 36,7 %. 

Povprečni delež besedilnih nalog, vključenih v inštrumentih (izključeni učni listi) za 3. 

razred je 26,4 %. 

4. Preverjanje znanja 9 1 11, 1 

4. Preverjanje znanja 7 4 57, 1 

4. Ocenjevanje znanja 9 3 33, 3 

4. Ocenjevanje znanja 14 3 21, 4  

4. Ocenjevanje znanja 11 4 36, 4 

Povprečni delež besedilnih nalog, vključenih v inštrumentih za 4. razred je 31,86 %. 
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Tabela 6: Analiza ocenjevanja preverjanja znanja in učnih listov ter delež besedilnih nalog 

V tabeli je predstavljen povprečni delež besedilnih nalog, vključenih v raziskovalnih 

inštrumentih. Kot je razvidno, je delež besedilnih nalog na učnih listih opazno višji od deleža 

besedilnih nalog na preverjanjih in ocenjevanjih znanja. Predvidevamo, da je delež besedilnih 

nalog na učnih listih opazno višji, ker smo morda analizirali ravno učni list, ki je bil namenjen 

utrjevanju besedilnih nalog. Zato učni list ni objektiven merilec pri naši analizi in smo ga pri 

analizi deleža besedilnih nalog izključili iz raziskave. Izračunali smo delež besedilnih nalog, ki 

je le v preverjanjih in ocenjevanjih znanja. Zapisali smo ga pod povprečnim  deležem besedilnih 

nalog, vključenih v inštrumente, in sicer v krepkem tisku. Analizirane deleže besedilnih nalog 

(izključeni učni listi) smo primerjali s priporočili avtorja Kalana. Opazimo lahko, da je 

povprečje besedilnih nalog večje od predlaganega deleža avtorja Kalana, vendar so razlike zelo 

majhne. Kot je razvidno iz tabele 10, imajo 4. razredi največje odstopanje od predlaganega 

deleža, vendar je le-to pozitivno, saj je delež vključenih besedilnih nalog večji od predlaganega. 

Najmanj vključenih besedilnih nalog v ocenjevanja in preverjanja znanja je opaziti v 2. razredu, 

in sicer delež znaša 21,5 %.  

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili način analize posameznega instrumenta. Za vsak 

razred bomo predstavili en primer.  

Analiza ocenjevanja znanja za 2. razred (priloga 4) 

Področje matematike:  Aritmetika, geometrija 

cilji iz UN, ki so vključeni v ocenjevanje: • seštevajo in odštevajo v množici 

naravnih števil do 100 s prehodom; 

• uporabijo računske operacije pri 

reševanju problemov; 

• narišejo in označijo točko. 

število nalog v testu 9 

število besedilnih nalog 3 

delež besedilnih nalog v odstotkih 33, 33 % 

vključenost taksonomskih ravni pri 

besedilnih nalogah 

7. naloga: rutinsko proceduralno znanje 

8. naloga: rutinsko proceduralno znanje 

Povprečni delež besedilnih nalog, vključenih v inštrumentih (izključeni učni listi) za 4. 

razred je 31,86 %. 
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9. naloga: 

a) kompleksno proceduralno znanje 

b) rutinsko proceduralno znanje 

Tabela 7: Analiza ocenjevanja znanja (2. razred) 

V ocenjevanju znanja je bilo vključenih 9 nalog. Cilji, ki so jih preverjali so se navezovali na 

področji aritmetike in geometrije. Od 9 nalog v testu so bile 3 naloge besedilne. Delež slednjih 

znaša 33,33%. 2 nalogi sta v celoti zahtevali rutinsko proceduralni znanje, v eni nalogi je bilo 

potrebno rutinsko proceduralni znanje kot tudi  kompleksno proceduralno znanje. Besedilne 

naloge, ki bi zahtevala problemsko znanje, v ocenjevanju znanja ni bilo. Pri tem ocenjevanju 

znanja lahko izpostavimo, da sta dve besedilni nalogi pod črto, kar pomeni, da lahko učenec z 

njimi pridobi 6 dodatnih točk. 

Analiza ocenjevanja znanja za 3. razred (priloga 5) 

Področje matematike:  Aritmetika, geometrija in merjenje 

cilji iz UN, ki so vključeni v ocenjevanje: • seštevajo in odštevajo v množici 

naravnih števil do 100; 

• ocenijo, primerjajo, merijo količine in 

meritev zapišejo z merskim številom 

in mersko enoto; 

• prepoznajo in poimenujejo 

geometrijska telesa ter pri opisu 

lastnosti uporabljajo matematične 

izraze (ploskev, rob) 

• prepoznajo in poimenujejo 

geometrijske like ter pri opisu 

lastnosti uporabljajo matematične 

izraze (stranica, oglišče) 

• uporabljajo računske operacije pri 

reševanju problemov 

število nalog v testu 11 

število besedilnih nalog 2 

delež besedilnih nalog v odstotkih 18, 18 % 
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vključenost taksonomskih ravni pri 

besedilnih nalogah 

9. naloga: rutinsko proceduralno znanje 

10.  naloga: rutinsko proceduralno znanje 

Tabela 8: Analiza ocenjevanja znanja (3. razred) 

Pri analizi ocenjevanja znanja v 3. razredu (glej prilogo 5) smo ugotovili, da je bilo v 

ocenjevanje vključenih 11. nalog. Cilji, ki so bili vključeni v ocenjevanje znanja, se nanašajo 

na področje aritmetike, geometrije in merjenja. Od 11 nalog sta bili 2 besedilni nalogi. Delež 

slednjih je 18,18 %, kar je pod Kalanovim priporočljivim deležem. Obe nalogi sta bili po 

zahtevnosti rutinsko proceduralne ravni. Izključeni sta bili tako kompleksno proceduralna kot 

tudi problemska raven, kar nikakor ne ustreza Strmčnikovim zahtevam. Slednji namreč pravi, 

da mora biti v pouk vključena vsaka raven znanja, saj bodo le tako učenci lahko pridobili 

izkušnje in nadgradili svoje znanje.  

Analiza ocenjevanja znanja (priloga 6) 

Področje matematike:  Aritmetika, geometrija 

cilji iz UN, ki so vključeni v ocenjevanje: • štejejo, zapisujejo in berejo števila do 

10 000;  

• uporabljajo pojme je deljivo, je 

večkratnik, je delitelj;  

• pisno seštevajo in odštevajo naravna 

števila do 10 000; 

• na modelu in sliki delijo celoto na 

enake dele; 

• izračunajo vrednost enega dela celote 

število nalog v testu 14 

število besedilnih nalog 3 

delež besedilnih nalog v odstotkih 21, 43% 

vključenost taksonomskih ravni pri 

besedilnih nalogah 

12. naloga: kompleksno proceduralno znanje 

13. naloga: kompleksno proceduralno znanje 

14.naloga: kompleksno proceduralno znanje 

Tabela 9: Analiza ocenjevanja znanja (4. razred) 

Pri analizi ocenjevanja v 4. razredu (glej prilogo 6) smo ugotovili, da je bilo v ocenjevanju 

znanja 14 nalog. Cilji, ki so bili vključeni, so se navezovali na področje aritmetike in geometrije. 
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Od 14 nalog v ocenjevanju so bile 3 besedilne naloge, kar znaša 21, 43 % delež. Vse tri naloge 

pa zahtevajo kompleksno proceduralno znanje.  

Naše RV5 je bilo: V kolikšni meri učiteljice vključujejo besedilne naloge v pouk 

matematike in kakšen je delež slednjih glede na celotno učno snov ? 

Našo hipotezo, ki pravi »Učiteljice v pouk matematike vključujejo besedilne naloge, vendar 

delež slednjih ne presega tretjine nalog glede na celotno učno snov«, lahko pritrdimo, saj je v 

večini analiziranih primerov delež manjši od tretjine. Tu bi izpostavili 4. razred, ki se je z 

deležem, ki znaša 31, 86 % najbolj približal naši trditvi. Opaziti je tudi primere, npr. učni listi, 

kjer je delež besedilnih nalog opazno višji od tretjine. Menimo, da je razlog v tem, da so učni 

listi izdelani za specifično izbrano tematiko, kjer učitelj ponudi učencu količinsko več učne 

snovi za utrjevanje ali pridobivanje novih izkušenj. Zato učni list ni objektiven merilec. 

16. 6 BESEDILNE NALOGE GLEDE NA STOPNJO ZAHTEVNOSTI 

Raziskali smo tudi, kako se besedilne naloge, ki jih učiteljice vključujejo v pouk matematike, 

razlikujejo glede stopnje zahtevnosti. Analizirali smo preverjanja in ocenjevanja znanja in učne 

liste, ki so predstavljeni v prejšnjem poglavju. V 2. razredu smo analizirali 3 ocenjevanja znanja 

1 preverjanje znanja in 1 učni list, v 3. razredu smo analizirali 3 ocenjevanja znanja, 1 

preverjanje znanja in 1 učni list, v 4. razredu pa 3 ocenjevanja znanja ter 2 preverjanji znanja. 

Skupno smo torej analizirali 15 instrumentov. Pri analizi in razvrščanju nalog smo uporabili 

Gagnejevo lestvico, ki vključuje 3 stopnje znanja. Te so osnovno konceptualno znanje, 

proceduralno znanje ter problemsko znanje. Natančneje smo se tu osredotočili predvsem na 

vrste znanja, ki so značilna za besedilne naloge, in sicer rutinsko proceduralno znanje, 

kompleksno proceduralno znanje ter problemsko znanje. Izključili smo konceptualno znanje, 

ki preverja dejstva, definicije in izreke, poznavanje terminologije … 

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja na različne načine pazimo, da so cilji in področja 

spremljanja ustrezno zastopani, tako z vsebinskega kot s taksonomskega vidika. Za izbrani 

tematski sklop izberemo cilje preverjanja, ki jih smiselno razporedimo po Gagnejevi 

taksonomski lestvici.  

Avtorici Cotič in Žakelj predlagata učiteljem oblikovanje preglednice, v katero vnesemo cilje, 

ki jih želimo doseči pri učencih. Le-te pa klasificirajo v raven znanja z namenom, da preverjanja 

in ocenjevanja vsebujejo primerno razmerje posameznih vsebin in ciljev.  
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Predstavljen je povzetek analize števila nalog glede na stopnjo zahtevnosti: 

Razred 

Vrsta besedilnih 

nalog glede na 

raven znanja 

2. razred 

 

 

3. razred 4. razred 

Rutinsko 

proceduralno 

znanje 

7 11 3 

Kompleksno 

proceduralno 

znanje 

6 5 12 

Problemsko znanje 0 0 0 

Tabela 10. Povzetek analiza besedilnih nalog glede na stopnjo zahtevnosti 

Spodnja tabela natančneje prikazuje analizo besedilnih nalog glede na stopnjo zahtevnosti 

po posameznih preverjanjih in ocenjevanjih znanja. 

Razred Vrsta učnega 

gradiva 

Število nalog Stopnja zahtevnosti 

2.  Ocenjevanje znanja 2 2x kompleksno 

proceduralno znanje  

2.  Ocenjevanje znanja 2 2 x rutinsko 

proceduralno znanje 

2.  Ocenjevanje znanja 2  2 x rutinsko 

proceduralno znanje 

2.  Preverjanje znanja  1 kompleksno 

proceduralno znanje 

2. Učni list 6 3x rutinsko 

proceduralno znanje 

3x kompleksno 

proceduralno znanje 

3. Ocenjevanje znanja 2 kompleksno 

proceduralno znanje 
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1 x rutinsko 

proceduralno znanje 

3. Ocenjevanje znanja 3 kompleksno 

proceduralno znanje 

2 x rutinsko 

proceduralno znanje 

3. Ocenjevanje znanja  1  1 x rutinsko 

proceduralno znanje 

3. Preverjanje znanja 3 2 x kompleksno 

proceduralno znanje 

1x rutinsko 

proceduralno znanje 

3. Učni list  7  6x rutinsko 

proceduralno znanje 

1x kompleksno 

proceduralno znanje 

4. Preverjanje znanja 1 1x kompleksno 

proceduralno znanje 

4. Preverjanje znanja 4 3x rutinsko 

proceduralno znanje 

1x kompleksno 

proceduralno znanje 

4. Ocenjevanje znanja 3 3x kompleksno 

proceduralno znanje 

4. Ocenjevanje znanja 3 3x kompleksno 

proceduralno znanje 

 

4. Ocenjevanje znanja  4 4x kompleksno 

proceduralno znanje 

Tabela 11: Analiza besedilnih nalog glede na stopnjo zahtevnosti 
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Graf 8: Število besedilnih nalog glede na zahtevnost nalog po razredih 

Spodnja tabela prikazuje skupni delež besedilnih nalog glede na vrsto znanja za vse razrede 

skupaj. 

Besedilne naloge 

glede na vrsto znanja 

Rutinsko 

proceduralno znanje 

Kompleksno 

proceduralno znanje 

Problemsko znanje 

Delež (%) 47,7  52,3  0 

Tabela 16: Delež besedilnih nalog glede na vrsto znanja 

V 15 preverjanjih, ocenjevanjih znanja in učnih listih smo analizirali 44 besedilnih nalog. Tu je 

šlo v vseh primerih za problem – vajo, katere pot reševanja in cilj je bil učencem znan. Kot je 

razvidno iz tabel 14 in 15, so učiteljice v učne liste, preverjanja in ocenjevanja vključevale le 

proceduralno znanje. Le-to se deli na rutinsko proceduralno ter kompleksno proceduralno 

znanje. Delež nalog, ki so zahtevale rutinsko proceduralno znanje, je v analiziranih instrumentih 

47,7 %. Delež nalog, ki so zahtevale kompleksno proceduralno znanje, znaša 52,3 %. V vseh 

analiziranih instrumentih ni bilo vključene niti ene naloge, ki bi od učencev zahtevala 

problemsko znanje.  

Naše RV6 je bilo: Kako se besedilne naloge, ki so jih učenci deležni s strani učiteljice, 

razlikujejo glede na stopnjo zahtevnosti? Našo hipotezo, ki pravi »Naloge, ki so jih učenci 

deležni s strani učiteljice glede na Gagnejevo taksonomijo znanja ustrezajo predvsem 
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proceduralnemu znanju, ne vključujejo pa problemskega«, lahko potrdimo. Kot je iz tabele 16 

razvidno, imajo največji delež naloge, ki zahtevajo kompleksno proceduralno raven, in sicer 

delež znaša 52,3 %. Sledi rutinsko proceduralna raven, katere delež znaša 47,7 %.  

16.7 POVEZANOST MED DELEŽEM BESEDILNIH NALOG GLEDE 
NA VRSTO ZNANJA IN USPEHOM UČENCEV PRI REŠEVANJU LE-
TEH 

V naši raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšna je povezanost med deležem besedilnih nalog glede 

na Gagnejevo taksonomijo, ki jih učiteljice vključujejo v pouk ter uspehom učencev pri 

reševanju le-teh.  

V tabeli so prikazani rezultati, ki smo jih pridobili z analizo učnih listov, preverjanj in 

ocenjevanj znanja, ki so jih učiteljice uporabile pri pouku.   

Razred 
Vrsta 
besedilnih 
nalog glede na 
raven znanja 

2. razred 3. razred 4. razred skupaj Delež vrste 

znanja  

     f (%) 

Rutinsko 
proceduralno 
znanje 

7 11 3 21 47,7 

Kompleksno 
proceduralno 
znanje 

6 5 12 23 52,3 

Problemsko 
znanje 

0 0 0 0 0 

skupaj 13 16 15 44 100 

Tabela 17: Število in deleži besedilnih nalog glede na raven znanja, ki jo naloga zahteva 

Podatke o deležu vključenosti besedilnih nalog glede na vrsto znanja smo nato primerjali s 

podatki o uspešnosti učencev pri reševanju besedilnih nalog za različne vrste znanja v naših 

testih, kar prikazuje tabela 18. 
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Delež vključenosti; delež 

uspešnosti reševanja 

 

Vrsta znanja 

Delež vključenosti nalog s 

strani učiteljic 

                 f (%) 

Delež uspešnosti reševanja 

učencev glede na vrsto 

znanja 

f (%) 

Rutinsko proceduralno 

znanje 

47,7 63 

Kompleksno proceduralno 

znanje 

52,3 31,5 

Problemsko znanje 0 10,5 

Tabela 18: Povezanost med deležem besedilnih nalog določene vrste znanja, vključenih s 

strani učiteljic in deležem uspešnosti reševanja učencev glede na vrsto znanja 

Naše RV7 je bilo: Kakšna je povezanost med deležem besedilnih nalog, glede na Gagnejevo 

taksonomijo, ki jih učiteljice vključujejo v pouk ter uspehom učencev pri reševanju le 

teh? Našo hipotezo,  ki pravi »Učenci uspešneje rešujejo besedilne naloge tiste vrste znanja, ki 

so jih pri pouku pogosteje reševali« ovržemo, saj je delež vključenosti kompleksno 

proceduralnih nalog večji kot delež rutinsko proceduralnih nalog, uspešnost učencev pri 

kompleksno proceduralnih pa manjša, kot pri rutinsko proceduralnih. O osnovni populaciji ne 

moremo povedati ničesar. Na podlagi vzorca pa lahko trdimo, da učenci najuspešneje rešujejo 

naloge rutinsko proceduralne ravni, razvidno iz tabele 18,  saj so te naloge po zahtevnosti 

najlažje, hkrati pa se učenci z njimi tudi večkrat srečajo pri pouku. To nam kaže delež 

vključenosti s strani učiteljic (tabela 18), ki znaša 47, 7 % ter delež uspešnosti reševanja 

učencev, ki znaša 63 %. Sledijo naloge, ki zahtevajo kompleksno proceduralno znanje, in so s 

strani učiteljic najbolj vključene v pouk matematike, in sicer je delež slednjih 52,3 %. Uspešnost 

učencev pa je pri slednjih 31,5 %. Najmanj uspešni so učenci pri reševanju problemskih nalog, 

namreč je delež uspešnosti najnižji, 10,5 %. Slabo uspešnost učencev lahko povežemo z 

deležem vključenih nalog problemske ravni, ki znaša 0 %. Učenci niso bili deležni nobene 

besedilne naloge problemske ravni, posledično pa so tudi neuspešni pri reševanju tovrstnih 

nalog.  

Rezultati kažejo na to, da učenci pri lažjih nalogah ne potrebujejo toliko vaje, pa še vedno lahko 

dosegajo boljše rezultate. Učenci se z rutinsko proceduralnimi nalogami srečajo pri pouku 

matematike najprej, tako da način reševanja poznajo. Posledično ni potrebno, da le-te učitelji 

še dodatno vključujejo v pouk matematike, saj bodo učenci pri reševanju le-teh kljub temu 
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uspešni. Drugače je pri problemskih nalogah, kjer je zelo pomembno, da si učenci pridobijo 

čim več izkušenj glede reševanja le-teh, si znajo izpisati pomembne podatke, razumeti kaj 

naloga od njih zahteva in kar je ključno, da se naučijo načrtovati pot reševanja naloge. Vendar 

pa kljub temu več vaje v primeru zahtevnih nalog ne nujno vpliva tudi na boljše dosežke. 

17 STRATEGIJE UČENCEV PRI REŠEVANJU BESEDILNIH 
NALOG 

Pri pregledu in točkovanju učnih listov smo zasledili kar nekaj zanimivih učenčevih strategij 

reševanja. Slednje bomo predstavili na kratko. 

2. razred 

Primer: Kompleksna naloga, ki zahteva več računov 

Veverica je imela 15 lešnikov, 14 žirov in 20 orehov. 5 orehov je 1. dan razdelila med svoje 

mladiče. Drugi dan jim je dala še 5 lešnikov in 7 žirov. Koliko plodov ji je ostalo? 

 

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

Primeri reševanja:  

• 15 + 14 + 20 – 5 – 5 – 7 =32 

Tu je učenec združil vse potrebne korake v en račun ter direktno izračunal rezultat.  

• 49 – 5 – 5 – 7 = 32 

Učenec je pri reševanju najprej seštel vse plodove »na pamet«. Nato je od vsote odšteval 

plodove, ki jih je veverica razdelila mladičem. Dobil je rešitev 32.  

• 49 – 17 = 32 

Učenec je tu na pamet izračunal skupno vsoto plodov ter vsoto vseh razdeljenih plodov. Od 

skupne vsote je odštel vsoto razdeljenih plodov.  

• 10 + 7 + 15 = 32 
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Učenec je na pamet odštel razdeljene lešnike od vseh lešnikov, razdeljene žire od vseh žirov ter 

razdeljene orehe od vseh orehov. Dobljene rezultate je nato le seštel in dobil rešitev. 

Primer: Problemska naloga 

Kako bi lahko 25 jabolk razdelili med 5 otrok tako, da bo vsak otrok dobil enako število jabolk?  

Pri reševanju si pomagaj z risanjem.  

O:___________________________________________________________. 

 

 

Primeri reševanja: 

• Učenec je rešil nalogo s pomočjo risanja, in sicer je narisal 5 otrok. Nad vsakega je v 

stolpcu risal jabolka, dokler ni prišel do števila 25. Nato je pri posameznem otroku seštel 

jabolka in dobil število 5.  

 

• Učenec si je napisal račun seštevanja: 

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=25, ter nato s 

pomočjo preizkušanja in obkroževanja odkril število jabolk, ki pripadajo posameznemu 

otroku.  
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3. razred 

Primer: Kompleksna naloga 

Eva je nabrala 150 kostanjev. Anja je nabrala 34 kostanjev manj kot Eva, Maja pa je nabrala 

15 kostanjev več kot Anja. Koliko kostanjev sta nabrali Anja in Maja? 

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

 

 

 

Primeri reševanja:  

 

• 150 – 34 = 116 116 + 15 =131  116 + 131 = 247 

Učenec je zapisal vsak korak postopoma. Najprej je izračunal število kostanjev, ki jih je 

nabrala Anja in nato še število kostanjev, ki jih je nabrala Maja. Nato je seštel in dobil vsoto 

nabranih kostanjev.  

• 116 + 131 = 247 

Nekaj učencev je število kostanjev, ki sta jih nabrali Anja in Maja, izračunalo kar na pamet. 

Nato so zapisali le račun vsote nabranih kostanjev Anje in Maje.  

Primer: Problemska naloga 

Marec ima 31 dni. 31. marec je petek. Kateri datum je prva sobota pred 31. marcem? 

O:______________________________________________________________. 

Kateri dan je 20. marec? 

O:______________________________________________________________. 

Primeri reševanja:  

• Večina učencev je nalogo rešilo kar na pamet, in sicer so zapisali le rešitvi, 1. sobota je 

25. marec ter 20. marec je ponedeljek.  

• Nekateri učenci so si pomagali z računanjem, in sicer so pri prvem vprašanju zapisali 

račun 31 – 6 = 25. Pri vprašanju, kateri dan je 20. marec, so izhajali iz sobote ter prešteli 

dneve do 20. marca.  
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4. razred 

Primer: Kompleksna naloga   

Kmetica mora zložiti 345 jajc v škatle, v katere gre lahko le 6 jajc. Koliko škatel potrebuje? 

Koliko jajc bi še potrebovala, da bi bile vse škatle polne?                                                   

 

 

R:___________________________________________________________________ 

O:__________________________________________________________________. 

Primeri reševanja:  

• 345 : 6 = 57, ost. 3  

Večina učencev je tu zapisala odgovor, da kmetica potrebuje 57 škatel ter 3 jajca. Tu so vsi 

pozabili prišteti škatlo, v katero bo kmetica dala 3 jajca, ki so ji ostala ter dodala še 3, da bo 

napolnila škatlo.  

Le nekaj učencev je v odgovoru zapisalo, da kmetica potrebuje 58 škatel, kar pomeni, da so 

poleg proceduralnega znanja izkazali tudi razumevanje situacije, tj. konceptualno znanje, ki je 

za rešitev te naloge nujno potrebno.   

 

Primer: Kompleksna naloga 

Avtomobilski števec je v ponedeljek kazal 56 320 km. V torek smo prevozili še 133 km, v 

sredo pa 98 km več kot v torek. Koliko kilometrov je kazal števec v sredo zvečer? 

R:__________________________________________________________________ 

O:__________________________________________________________________. 

Primeri reševanja: 

•  133 km + 98 km = 237 km 56 320 km + 231 km + 133 km = 56 684 km 

Učenec je nalogo reševal po korakih. Izračunal je prevožene kilometre za sredo, nato pa 

skupaj seštel prevožene kilometre za vsak dan in dobil vsoto 8684 km. 

• 56 320 km + 133 km + (133 km + 98 km) = 56 684 km.  

Učenec je vse podatke združil v en račun. Vse je seštel in dobil rešitev 56 684 km. Med 

pregledovanjem je bilo opaziti, da so učenci tudi pisno seštevali in pri tem imeli manj napak.  

 

 

 



Marolt, N.(2019). Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3. in 4. razredov osnovne šole. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

55 

 

Primer: Problemska naloga 

Mama je prosila Tadeja, naj ji iz trgovine prinese 3 l mleka, 5 žemelj in 1 kg sladkorja. Tadej 

je imel v denarnici 8 EUR. Rad bi si kupil še čokolado. Koliko največ lahko stane čokolada, 

da bo imel dovolj denarja? 

Cenik:  

Mleko 1l 1 EUR 

Žemlja  0,50 EUR 

Sladkor 1 kg 1,5 EUR 

R:___________________________________________________________________ 

O:__________________________________________________________________. 

Primeri rešitev: 

• 3 x 1 EUR= 3 EUR 5 x 50 cent = 250 cent   

      3 EUR + 2,50 EUR + 1,50 EUR = 7 EUR   8 EUR – 7 EUR = 1 EUR  

Učenec je nalogo reševal po korakih, in sicer z množenjem.  

 

• 0,50 EUR 

+    0,50 EUR    8 EUR – 7 EUR = 1 EUR 

+   0,50 EUR 

+   0,50 EUR 

+ 0,50 EUR 

+  3,00 EUR 

+ 1,50 EUR  

7,00 EUR  

 Učenec je nalogo reševal s pomočjo pisnega seštevanja. Dobljeno vsoto je nato odštel od 8 

EUR.  
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18 SKLEP 

V šoli je v pogovoru učiteljic in učiteljev pogosto zaslediti mnenje, kako so bili učenci 

neuspešni pri reševanju besedilnih nalog. Mnogi vidijo razlog tega uspeha v slabem branju. 

Dobro branje je pri besedilnih nalogah res pomembno, a zagotovo ni edini dejavnik za dobro 

reševanje.  

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, kako so učenci uspešni pri reševanju besedilnih 

nalog. Odločili smo se za učence, ki so vključeni v 2., 3. in 4. razred osnovne šole. Poleg 

uspešnosti smo raziskali tudi vpliv spola pri uspešnosti reševanja besedilnih nalog, vpliv starosti 

ter pomen vrste znanja, ki jih naloga preverja. Za boljši vpogled v razloge, ki vplivajo na 

uspešnost reševanja besedilnih nalog, smo v del raziskave vključili tudi učiteljice. Zanimalo 

nas je, koliko besedilnih nalog je vključenih v pripravljene učne liste, preverjanja in ocenjevanja 

znanja ter kakšna je razlika med slednjimi v stopnji zahtevnosti. Pri tem smo uporabili 

Gagnejevo taksonomijo, osredinili pa smo se predvsem na rutinsko in kompleksno 

proceduralno znanje ter problemsko znanje.  

Rezultati, pridobljeni z raziskavo so pokazali, da so učenci, ki so sodelovali pri raziskavi, res 

manj uspešni pri reševanju besedilnih nalog, kar pomeni, da dosegajo manj kot 50 % vseh 

možnih točk. V našem vzorcu so bile opazne tudi razlike med spoloma, in sicer so bili dečki 

uspešnejši od deklic, vendar pa je razlika premajhna, da bi jo lahko posplošili. Razlike pri 

uspešnosti reševanja so se pojavile tudi glede na starost, in sicer je bilo opaziti, da so tretješolci 

uspešnejši, vendar razlike med tretješolci in četrtošolci niso statistično pomembne. Lahko pa bi 

trdili, da je opazen napredek učencev tekom šolanja, in sicer smo mnenja, da je razlog temu več 

pridobljenega matematičnega znanja in več pridobljenih izkušenj s področja reševanja 

besedilnih nalog. Učenci tekom šolanja spoznajo več strategij reševanja ter se srečajo z 

različnimi primeri besedilnih nalog. Pri raziskavi, ki se nanaša na vpliv glede na vrsto znanja je 

bilo opaziti, da učenci najbolje rešujejo rutinsko proceduralne naloge, saj so po zahtevnosti 

najlažje, nekoliko slabše rešujejo naloge kompleksno proceduralne ravni, manj uspešni pa so 

pri problemskih nalogah. Pri delu raziskave, ki se nanaša na učiteljice, je opaziti, da je delež 

besedilnih nalog v večini manjši od tretjine glede na celotno učno snov ter da učiteljice v svoje 

učne liste, preverjanja in ocenjevanja ne vključujejo vseh ravni zahtevnosti. Izključujejo 

predvsem problemsko znanje, ki pa je za razvoj miselnih procesov pri učencih zelo pomembno. 

Največji delež besedilnih nalog glede na vrsto znanja, ki so vključene s strani učiteljic je 



Marolt, N.(2019). Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3. in 4. razredov osnovne šole. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

57 

 

kompleksno proceduralni, kar pa ne vpliva na uspeh učencev, saj se je pokazalo, da so učenci 

najuspešnejši pri reševanju rutinsko proceduralnih nalog.  

Če povzamemo rezultate, lahko rečemo, da so učenci vajeni predvsem reševanja lahkih 

rutinskih nalog in nalog, ki imajo več podatkov in jih posledično uvrščamo med zahtevnejše 

naloge. Vendar pa je pri vseh teh nalogah učencu pot znana. S tem mu ne nudimo možnosti, da 

nadgradi znanje in sam poišče pot. Popolna izključenost besedilnih nalog problemske ravni v 

analiziranih raziskovalnih inštrumentih, onemogoča pridobivanje izkušenj na tem področju in 

posledično prinaša slab uspeh učencev pri reševanju takih nalog. 

 Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko ugotovili, kje je težava za slabši uspeh učencev, ali je to 

res slabo branje, pomanjkanje izkušenj ali pa morda odnos učencev do besedilnih nalog. V 

nadaljevanju bi lahko učencem, vključenim v raziskavo, dali večkrat možnost reševanja 

besedilnih nalog ter v slednje vključili vse stopnje zahtevnosti. Po določenem času bi lahko 

preverili, če se je uspeh reševanja besedilnih nalog pri učencih izboljšal.  

Naša raziskava je lahko v pomoč učiteljem pri načrtovanju ur matematike, in sicer lahko 

opazijo, kako je pomembno učencu nuditi različne naloge. Predvsem pa je potrebno v pouk 

vključevati naloge problemskega znanja, s katerimi bomo razvijali učenčeve miselne procese 

in ga obogatili z novimi izkušnjami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marolt, N.(2019). Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3. in 4. razredov osnovne šole. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

58 

 

19 LITERATURA IN VIRI 

Ambrus, A., Vasarhelyi, E. (2010). Problem Solving in Mathematics Education. Mathematics 

teaching and education center.  

Cotič, M. (1999). Matematični problemi v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo. 

Cotič, M., Žakelj, A. (2004). Gagnejeva taksonomija pri preverjanju in ocenjevanju 

matematičnega znanja. Sodobna pedagogika, 55 (1), 182–192. 

Cowan, P. (2006). Teaching mathematics. New York: Routledge (62, 63) 

Dowker, A. (2010). Individual Differences in Arithmetic. New York: Psychology Press Taylor 

& Francis Group. 

DMFA Slovenije. (2017). Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem 

letu 2016/17.  

Pridobljeno s: https://www.dmfa.si/tekmovanja/Kenguru/Statistika.aspx?leto=2017  

Kalan, M. (2015). Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z učnimi 

težavami pri matematiki  (doktorska disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Manfreda Kolar, V., Urbančič Jelovšek, M. (2015).Matematika – besedilne in druge naloge z 

rešitvami za 1. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Manfreda Kolar, V., Urbančič Jelovšek, M. (2015). Matematika – besedilne in druge naloge z 

rešitvami za 2. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Manfreda Kolar, V., Urbančič Jelovšek, M. (2015). Matematika – besedilne in druge naloge z 

rešitvami za 3. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Medved Udovič, V., Cotič, M., Cencič, M. (2009). Pouk v družbi znanja. Koper: Univerza na 

Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper. 

Orton, A., (2004). Learning Mathematics. London: Continuum. London – New York.  

Pedagoški inštitut. (2015.) PISA 2015 Naravoslovni, matematični in bralni dosežki slovenskih 

učenk in učencev v mednarodni primerjavi. Ljubljana 2016: Pedagoški inštitut. 

Pridobljeno s: http://www.pei.si/Sifranti/ResearchProgramPresentation.aspx?id=2  

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja. (2017). Letno poročilo o izvedbi 

NPZ v šolskem letu 2016/17. Državni izpitni center. 



Marolt, N.(2019). Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3. in 4. razredov osnovne šole. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

59 

 

 Pridobljeno s: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/  

Polya, G. (1985). Kako rešujemo matematične probleme. Ljubljana: Društvo matematikov,   

fizikov in astronomov SRS. 

Strmičnik, F. (2001). Didaktika osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut 

Filozofske fakultete. 

Strmičnik, F. (1992). Problemski pouk v teoriji in praksi. Ljubljana: Didakta Radovljica.  

Tayler, J., Round, G. (1989). Miselni orehi. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

Učni načrt. Program osnovnošolskega izobraževanja. Matematika. (2005). Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Zuljan, D. (2014). Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja. Koper: Univerzitetna 

založba Annales. 

 

 

 

  



Marolt, N.(2019). Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3. in 4. razredov osnovne šole. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

60 

 

20 PRILOGE 

PRILOGA 1: UČNI LIST 2. RAZRED 

Učni list 

 

2. razred 

 

 

Obkroži! 

 

Jaz sem        deček.        deklica.  

 

1. naloga 

Številu 14 prištej število 23. Katero število si dobil? 

 

R:_______________________________________________________________ 

 

O:______________________________________________________________. 

 

2. naloga 

Špela ima 43 balonov. Prijateljici Martini je dala 16 balonov. Koliko balonov je ostalo Špeli? 

 

R:_______________________________________________________________ 

 

O:______________________________________________________________. 
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3. naloga 

Andrej je narisal 20 trikotnikov, 40 pravokotnikov in 10 kvadratov manj kot pravokotnikov. 

Koliko likov je narisal? 

 

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

 

4. naloga 

Veverica je imela 15 lešnikov, 14 žirov in 20 orehov. 5 orehov je 1. dan razdelila med svoje 

mladiče. Drugi dan jim je dala še 5 lešnikov in 7 žirov. Koliko plodov ji je ostalo? 

 

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

 

5. naloga 

Kako je mogoče plačati račun, ki znaša 5 EUR, s kovanci po 1 EUR in 2 EUR? Zapiši čim več 

možnosti.  

 

O: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ . 

 

6. naloga 

Kako bi lahko 25 jabolk razdelili med 5 otrok tako, da bo vsak otrok dobil enako število jabolk?  

Pri reševanju si pomagaj z risanjem.  

 

O:______________________________________________________________. 
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PRILOGA 2: UČNI LIST 3. RAZRED 

Učni list 

3. razred   

Obkroži!                                                    

 

Spol       deček     deklica 

 

1. naloga 

Kolikšen je zmnožek števil 5 in 7? 

 

R:______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

 

2. naloga 

Matej je zbiratelj znamk. V album lahko vstavi 700 znamk. Sedaj jih ima 320. Koliko znamk 

mu še manjka, da bo popolnoma napolnil album?  

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________. 

 

3. naloga 

Andrej ima 400 EUR. Kupil si je rolko, ki stane 50 EUR in kolo, ki stane 230 EUR. Koliko 

denarja mu je ostalo? 

 

R:______________________________________________________________ 

O:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



Marolt, N.(2019). Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3. in 4. razredov osnovne šole. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

63 

 

4. naloga 

Eva je nabrala 150 kostanjev. Anja je nabrala 34 kostanjev manj kot Eva, Maja pa je nabrala 

15 kostanjev več kot Anja. Koliko kostanjev sta nabrali Anja in Maja? 

 

R:_______________________________________________________________ 

 

O:______________________________________________________________. 

 

 

5. naloga 

Marec ima 31 dni. 31. marec je petek. Kateri datum je prva sobota pred 31. marcem? 

 

O:______________________________________________________________. 

 

Kateri dan je 20. marec? 

 

O:______________________________________________________________. 

 

6. naloga 

Mirko, Sandra, Peter, Miha in Sara so merili dolžino dvorane. Mirko je nameril 30 korakov, 

Sandra 35 korakov, Peter 32 korakov, Miha 29 korakov in Sara 33 korakov. 

 

Kdo je delal najdaljše korake?  

 

O: _________________________________________________________________ 

 

Kdo je delal najkrajše korake? 

 

O:______________________________________________________________ 
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PRILOGA 3: UČNI LIST 4. RAZRED 

4. razred 

Obkroži! 

Jaz sem  deček.    deklica.  

 

1. naloga 

Najvišji slovenski vrh je Triglav, ki leži v Julijskih Alpah in meri 2864 m. Najvišji vrh 

Karavank je Stol, ki meri 2236 m. Za koliko metrov je Stol nižji od Triglava? 

 

R:_________________________________________________________________________ 

O:_________________________________________________________________________. 

 

2. naloga 

V kinodvorani je 65 vrst s 25 sedeži. Koliko obiskovalcev si lahko hkrati ogleda film? 

 

R:_________________________________________________________________________ 

O:__________________________________________________________________. 

 

3. naloga     

Kmetica mora zložiti 345 jajc v škatle, v katere gre lahko le 6 jajc. Koliko škatel potrebuje? 

Koliko jajc bi še potrebovala, da bi bile vse škatle polne?                                                   

 

 

R:_______________________________________________________________ 

O:_______________________________________________________________ 

 

4. naloga  

Avtomobilski števec je v ponedeljek kazal 56 320 km. V torek smo prevozili še 133 km, v 

sredo pa 98 km več kot v torek. Koliko kilometrov je kazal števec v sredo zvečer? 

 

R:__________________________________________________________________ 

O:__________________________________________________________________. 
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5. naloga 

Smuk, Blisk in Polž zapustijo vsako jutro ob 7. uri svoje domove v različnih delih mesta. 

Smuk kolesari do šole s hitrostjo 20 km na uro. Polž hodi s hitrostjo 5 km na uro, Bliska pa 

pripelje oče z avtom, ki brzi 60 km na uro. Pred šolo pridejo vsi ob istem času. Čigava pot 

traja najdlje? Svoj odgovor tudi pojasni. 

 

 

 

 

O:_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. naloga 

Mama je prosila Tadeja, naj ji iz trgovine prinese 3 l mleka, 5 žemelj in 1 kg sladkorja. Tadej 

je imel v denarnici 8 EUR. Rad bi si kupil še čokolado. Koliko največ lahko stane čokolada, 

da bo imel dovolj denarja? 

Cenik:  

Mleko 1l 1 EUR 

Žemlja  0,50 EUR 

Sladkor 1 kg 1,5 EUR 

 

 

R:_______________________________________________________________ 

O:_______________________________________________________________ 
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PRILOGA 4: ANALIZA OCENJEVANJA ZNANJA, 2. RAZRED 

Ime in priimek: _______________________________________ 

Datum:  

RAČUNAMO DO 100 S PREHODOM 

Ocenjevanje 

 

1. Obkroži vse črte, ki so krive in sklenjene! 

6/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nariši eno lomljeno sklenjeno in eno lomljeno nesklenjeno!  2/ 
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3. Na sliki označi točke in jih poimenuj! 

9/ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izračunaj!          9/ 

 

35 + 8 =    87 – 9 =   55 + 9 =  

 

29 + 3 =    65 – 6 =   43 – 5 = 

 

67 - 8 =    74 + 7 =   88 – 9 = 

 

5. Izračunaj!           9/ 

 

12 + 35=    69 – 45=   46 + 21 =  

 

75 – 34=    37 + 22=   99 – 69 = 

 

67 + 22=    20 + 78=   78 – 37 = 
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6. Izračunaj in rezultat poveži z besedo! 

 

65 + 26 =     59 + 32=    6/ 

 

37 + 27 =     49 – 39 = 

 

83 – 19 =     92 – 28= 

 

 

štiriinšestdeset     enaindevetdeset 

 

7. Špela in Pia sta nabirali češnje. Špela jih je nabrala 57, Pia pa 39.  

 

Koliko češenj sta nabrali skupaj?                       

          3/ 

R: _______________________________________________ 

O: ________________________________________________ 

 

8. Matej je imel 87 evrov. Kupil si je plavutke za 49 evrov.  

Koliko denarja mu je še ostalo.        

          3/ 

 

R:__________________________________________________ 

O: _________________________________________________ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

9. V morju je jata rib. 34 rib je modre barve, 46 oranžne barve, 12 pa je mavričnih. Koliko 

rib skupaj plava v jati? 

 

R: _______________________________________________ 

O:_________________________________________________ 
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 Koliko oranžnih rib plava v morju več kot modrih? 

 

R:_________________________________________________ 

O:__________________________________________________ 

 

 

Kriterij ocenjevanja:     

13 Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 brez prehoda 

DOSEGA: DELNO DOSEGA: NE DOSEGA: 

9, 8, 7 6,5,  4, 3, 2, 1, 0 

14 Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 s prehodom 

21,20,19,18,17,16 15,14,13,12,11,10 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 

15 Prepoznajo in narišejo različne črte 

8, 7, 6 5,4 3,2,1,0 

16 Narišejo in označijo presečišče in točko z veliko tiskano črko 

9,8,7 6,5 4,3,2,1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marolt, N.(2019). Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3. in 4. razredov osnovne šole. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

70 

 

PRILOGA 5: ANALIZA OCENJEVANJA, 3. RAZRED 

OCENJEVANJE ZNANJA – MATEMATIKA – 3. razred 

Števila in računanje do 100, merjenje, geometrija  

 

 

 

Ime in priimek: _________________________________________________________                              

Razred: ____________ 

Datum:_____________   Točke: ____/53         Ocena: 

___________ 

Kriterij: 

 

ODSTOTEK TOČKE OCENA 

od 0% do 49,9% 0 do 26 nezadostno 1 

50,0 % do 64,9% 26,5 do 34 zadostno 2 

65,0 % do 79,9% 34,5 do 42 dobro 3 

80,0% - 89,9 % 42,5 do 47,5 prav dobro 4 

90,0 % - 100,0% 48 do 53 odlično 5 

 

1. Pobarvaj največje število.  

Nato uredi števila po velikosti od največjega do najmanjšega.     

               

27 85 59 33 54 97  

 

36 55 73 21 86  0  

 

 

__/4
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2. Nadaljuj zaporedje. 

27, 32, 37, 42 , ____, ____, ____, ____                      

56, 54, 52, ____, ____, ____, ____ 

 

3. Nariši  ravne  črte, ki so dolge                                       

a) 5 cm  

b) 2 cm 

c) 1 dm 

d) 10 cm 

 

4. Uredi dolžine po velikosti. Začni z najkrajšo. 

6 cm, 2 dm, 15 cm, 3 m, 6 m, 23 cm 

 

 

5. Primerjaj dolžini. Vstavi znak  >, < , = . 

 

3 dm ___ 3 cm  53 dm  ___ 5 m    100 cm ___ 10 dm 

4 m ___ 4 dm  43 cm ___ 39 cm           15 dm  ___ 15 dm 7 c 

 

6. Najprej oceni dolžino, nato še izmeri. 

 

• ocenil :   _______     

• izmeril: ________ 

• ocenil :   _______     

• izmeril: _______ 

__/4 

__/4 

__/3

__/2

__/6 
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7.  Izračunaj. 

 

37 + 27 = ____   75 – 14 =____  44 + 20 =____ 

58 + 24 = ____   97 – 45 =____  76 – 48 = ____ 

35 + 48 = ____   67 – 38 =____  23 + 28 = ____ 

 

23 cm + 53 cm =  __________        43 dm  + 38 dm =  __________ 

93 m - 27 m =  ____________            85 cm – 36 cm =  __________ 

     

8. Dopolni.  

 

 

Narisani lik se imenuje ________________. 

 

Ima _____ oglišč in _____ stranic. 

 

9. Dopolni tabelo. 

 

 Ime telesa Število ploskev Število robov 

 

   

 

 

 

 

  

 

__/4 

__/3 

__/9 

__/6 
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10. Lovro je imel v 24 pomaranč, Tomaž pa 19 več.  

         Koliko pomaranč je imel Tomaž? 

 

R:____________________________________________________ 

O: ___________________________________________________ 

 

11. Teja je v zvezek nalepila 33 nalepk, Jan pa 15 nalepk manj.  

         Koliko nalepk sta skupaj nalepila v zvezek?  

 

R:___________________________________________________ 

 

R:___________________________________________________ 

 

O: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___/3 

___/5 
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PRILOGA 6: ANALIZA OCENJEVANJA ZNANJA, 4. RAZRED 

Vsebina: Aritmetika – števila do 10 000; geometrija – daljica, premica, poltrak 

2. PISNI PREIZKUS  ZNANJA                          » MATEMATIKA«  

 

Ime in priimek: __________________________        Razred:____                                                       Datum:____________ 

Doseženo število točk:____/45t       Ocena:  _______                  Podpis staršev:______________ 

Dela loti se veselo, pa bo bolj uspeh imelo. 

1. Izračunaj.                                                                                                            /6                                      

          1 7 3        

    679 

+8771 

 

 

 

 

 

  6023 

-   243 

  1 2 6 0     + 2 6 9    

+ 2 6 5 6     + 4 1 1    

                

                

                

                

 5 7 3      7 3 8 6    

- 3 8 7     - 2 5 8 9    

                

                

                

 

2. Poišči vse delitelje števila 16. To so: _____________________________        /2 

Delitelji števila 32 so:__________________________________________ 

odlično prav dobro dobro zadostno nezadostno 

45 - 41 40 - 34 33 - 27 26 - 20 manj kot 20 
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3. Načrtaj daljico PR v poševni legi, ki je dolga 6 cm. Vse označi in dolžino tudi matematično 

zapiši.                                                                                                 

             /3 

 

4. Koliko premic, daljic in poltrakov je na sliki?                                                       /3 

________ ________________________________________ 

                      A                            B                           C 

 

Premice :____________________________________________ 

Daljice:______________________________________________ 

Poltraki:_____________________________________________                           

 

5. Izračunaj in pobarvaj sedmino lika. Račun zapiši na črto. 

       

       

       

       

       

       

______________________________________________________                 /2 

 

6. Izračunaj.                                                                                                            /4                             

                                                                                                                          1   

   8 od 72 = _________ , ker je ___________________________ 

                                                                                                                          1 

   6 od 54 = _________, ker je ___________________________ 
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                                                                                                                                  1 

         4 od ____= 4, ker je __________________________________ 

                                                                                                                                 1 

        10 od _____= 10, ker je ________________________________ 

 

7. Dopolni povedi. 

Število 56 je ________________________števil 7 in 8.                                    /2 

       Pri deljenju se rezultat imenuje _____________________________. 

 

8. Dan je račun 30 + 7 . 5 = 65. Ali spodnji zapisi ustrezajo temu računu? 

Obkroži DA ali NE.                                                                                              /5 

 Če številu 30 prištejem količnik števil 7 in 5, dobim število 65.        DA    NE 

 65 dobim, če zmnožek števil 7 in 5 zmanjšam za 30.                         DA    NE 

 Vsota števila 30 in zmnožka 7 in 5 je 65.                                           DA    NE 

 65 je razlika med zmnožkom števil 7 in 5 ter številom 30.                DA    NE 

 Če številu 30 prištejem zmnožek števil 7 in 5, dobim število 65.      DA    NE 

 

9. Izračunaj. Pazi na znake!            

       54 – 3 . 3 =                                             63 – 3 . (8 – 5)=   /6 

       7 . (49 – 42) + 6 . 9 =                            (17 + 18) : (0 + 5)= 

          6 + 9 . 2 =                                                 8 . 9 – 2 : 1 = 

 

10. Vstavi ustrezen  znak (>, <, =) 

 9 . 1 ____9 : 1           36 : 6 ____ 6 . 6     8 . 8 ___ 7 – 7                                 /3 
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11. Dopolni. 

___:7 = 7            54 : ___= 9               4 . ___= 36                                           /3 

 

12. Količnik števil 36 in 6 povečaj za zmnožek števil 9 in 9.                                   /2 

 

13. Zapiši sestavljen račun in ga izračunaj!                                                            

        R:                                                                                                                                                                                    

       O:_______________________________________________ 

 

14. V 4. a razredu je 10 učencev dobilo nagrado. To je za 3 več kot tretjina vseh učencev v 

tem razredu. Koliko učencev je v 4. a razredu?                              

R:           /2 

 

 

15.  Vsaka kobilica ima 3 pare nog. Koliko kobilic ima 30 nog?                             /2 

       R: 

      O:_____________________________________________________________ 


