
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

EVA BENEDIČIČ 

 

 

PRIMERJAVA REZULTATOV PODOBNIH NALOG NA 

NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IZ FIZIKE IN NA 

TEKMOVANJU ČMRLJ 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 

 



 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 

SMER: Predmetno poučevanje 

 

 

 

Eva Benedičič 

 

PRIMERJAVA REZULTATOV PODOBNIH NALOG NA 

NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IZ FIZIKE IN NA 

TEKMOVANJU ČMRLJ 

Magistrsko delo 

 

 

Mentor: doc. dr. Jurij Bajc 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019



 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem mentorju doc. dr. Juriju Bajcu za vso strokovno pomoč, nasvete 

in vodenje pri nastajanju magistrske naloge. 

Velika zahvala gre tudi družini, ki mi je tekom študija stala ob strani in me podpirala. 

Posebna zahvala gre tudi sošolkam in sošolcem za vsa sodelovanja in pomoč v času 

študija.



 



III 
 

POVZETEK 

V magistrskem delu analiziramo in primerjamo uspešnost učencev in dijakov pri 

reševanju podobnih nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike in na 

tekmovanju Čmrlj. Na podlagi teh podatkov sklepamo, ali so naloge na nacionalnem 

preverjanju znanja (NPZ) v povprečju bolj ali manj zahtevne kot naloge na tekmovanju 

Čmrlj ter ali se za udeležbo na tekmovanju ob vstopu v srednjo šolo odločijo le najbolj 

uspešni učenci na področju fizike ali udeležba na tekmovanju ni izrazito pogojena z 

znanjem fizike. Vzorec zajema dijake, ki so se udeležili šolskega tekmovanja, in 

učence, ki so pisali preizkuse NPZ. Analizo dopolnimo z lastno raziskavo, v kateri je 

test, sestavljen iz parov podobnih nalog na NPZ in na tekmovanju, reševala skupina 

učencev devetih razredov dveh naključno izbranih osnovnih šol. 

Ključne besede:  

merjenje znanja, fizika, nacionalno preverjanje, šolsko tekmovanje, primerjava 

 

 

 

 ABSTRACT 

In the thesis we analyse and compare the results of students for similar problems at 

the national assessment of knowledge of physics (NPZ) and at the Čmrlj competition. 

Based on these data we infer whether on average the tasks at the national assessment 

of knowledge are more or less demanding than the problems at the Čmrlj competition. 

Further we are addressing the question of the participants at the Čmrlj competition: are 

there only the most successful students in the field of physics participating or is the 

participation in the competition more general, not directly dependent on the previous 

interest and success of a student in the field of physics. The sample includes high 

school students attending the school competition and students attending the NPZ. The 

analysis is supplemented by our own study: two groups of the ninth grade pupils at two 

randomly selected schools were solving a test, composed of pairs of similar problems 

from previous NPZ tests and Čmrlj competitions. 

Key words: 

assessment of knowledge, physics, national assessment of knowledge, school 

competition, comparison
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UVOD 

 

Med testi nacionalnega preverjanja znanja iz fizike iz let 2014 in 2016 ter med šolskimi 

tekmovanji Čmrlj iz let 2014, 2015 in 2017 je izbranih sedem parov primerljivih nalog, 

na podlagi katerih primerjamo znanje fizike učencev in dijakov na obeh preizkusih. Za 

konec primerjamo dva para identičnih nalog, ki sta se pojavila na tekmovanju Čmrlj v 

šolskem letu 2018/19 in v NPZ testih leta 2014 in 2012. Podatki o uspešnosti reševanja 

nalog na NPZ so pridobljeni na RIC-u, podatki o reševanju tekmovanja Čmrlj pa na 

DMFA. V osnovno množico raziskave so vključeni le dijaki, ki so se udeležili 

tekmovanja, ter učenci 9. razredov, ki so v določenem letu imeli fiziko kot tretji predmet 

na NPZ. V letih, ko je fizika izbrana za tretji predmet na NPZ, le-tega piše četrtina 

celote populacije učencev devetih razredov slovenskih osnovnih šol, torej okoli 4500 

učencev, medtem ko se šolskega tekmovanja iz fizike povprečno vsako leto udeleži 

okoli 1300 dijakov. Magistrska naloga temelji na uporabi kvantitativne metode 

raziskovanja, kar pomeni, da je poudarek na statistični obdelavi večjega vzorca. Na 

koncu raziskave se vzorec posploši na osnovno množico. 

Kot rečeno za neodvisno primerjavo podobnih nalog na NPZ in na Čmrlju uporabimo 

dodatno skupino učencev 9. razredov dveh naključno izbranih osnovnih šol. Ti učenci 

rešujejo vnaprej pripravljen test podobnih nalog. V raziskavi je sodelovalo 73 učencev, 

ki niso imeli fizike na nacionalnem preverjanju znanja. V tem primeru je vzorec 

namenski. Učenci test pišejo 40 minut, kar je primerljivo s časom reševanja celotnega 

NPZ testa oziroma celotnega šolskega tekmovanja iz fizike. 

Podobne naloge najdemo na NPZ in na tekmovanj v različnih letih in predpostavljamo, 

da imajo različne generacije v povprečju enako znanje snovi, ki je zajeta v nalogah, ki 

jih primerjamo, saj se učna snov iz leta v leto ne spreminja in so učni načrti že nekaj 

let nespremenjeni. Naloge z NPZ so tako v testu kot v poglavju, kjer analiziramo 

rezultate raziskave, označene z arabskimi številkami, naloge s fizikalnega tekmovanja 

pa z rimskimi številkami. 
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1. KAJ STA NPZ IN ČMRLJ  

Kot je zapisano v Informacijah za učence in starše (2018) na spletni strani ric.si [1], je 

»NPZ oziroma nacionalno preverjanje znanja poseben postopek, izpeljan tako, da vsi 

učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji.« NPZ 

je obvezno in z njim zaposleni v šolstvu dobijo povratno informacijo o uspešnosti 

doseganja ciljev in standardov znanja, ki so določeni z učnimi načrti. Za posameznega 

učenca in njegove starše pa s pomočjo dosežka pri NPZ lahko spremljajo šolsko delo. 

Avtorji priročnika navajajo, da so cilji nacionalnega preverjanja znanja naslednji: 

»prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja, učinkovito sprotno 

preverjati kakovost učnih načrtov, pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za vse učenke in učence, prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega 

ocenjevanja znanja ter razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo 

lastnih dosežkov.« NPZ se izvaja ob koncu druge triade (6. razred) in ob koncu tretje 

triade (9. razred) osnovne šole. Ob koncu 6. razreda preverjajo znanje učencev na 

področju slovenščine, matematike in tujega jezika, ob koncu tretje triade pa se poleg 

matematike in slovenščine preverja tudi znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto 

določi minister za šolstvo [1]. 

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj oziroma prej »fizikalni kenguru«, 

organizator katerega je Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije oziroma 

DMFA Slovenije, je šolsko tekmovanje, ki zajema snov osnovnošolske fizike. Sprva je 

tekmovanje potekalo v marcu, v šolskem letu 2017/18 pa se je preimenovalo v 

tekmovanje Čmrlj in se izvaja v oktobru. Tekmovanje poteka le na šolskem nivoju in je 

namenjeno dijakom, ki se v srednji šoli prvo leto učijo fizike. Vsebinsko se tekmovanje 

s šolskim letom 2017/18 ni spremenilo in obsega fiziko, ki je vsebovana v 

osnovnošolskih učnih načrtih. Tekmovanje zajema popolnoma enake teme, kot jih je v 

prejšnjih letih, le da poteka v začetku šolskega leta. Cilji tekmovanja so med drugimi 

tudi odkrivanje nadarjenih dijakov na področju fizike, primerjanje znanja fizike med 

dijaki in šolami, priprava dijakov na samostojno raziskovalno delo in spodbuda k 

samostojni uporabi literature s področja fizike [2]. 

V magistrski nalogi bomo med drugim tudi ugotavljali, kateri dijaki se odločijo za 

fizikalno tekmovanje. Ali je to 10 % najuspešnejših učencev na NPZ testih ali izbira 

dijakov, da se udeležijo fizikalnega tekmovanja, ni odvisna od uspešnosti na NPZ testih 

iz fizike. 
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2. FIZIKALNA TEKMOVANJA V SLOVENIJI, EVROPI IN SVETU 

V Sloveniji se učence pripravlja na fizikalna tekmovanja že vse od prvega razreda. 

Tekmovanja Kresnička se lahko udeležijo vsi učenci od prvega do sedmega razreda 

osnovnih šol. Tekmovanje poleg fizikalnih vsebin zajema tudi astronomske, biološke, 

kemijske, geografske in geološke vsebine. Tekmovanje poteka na ravni šolskega 

tekmovanja. Cilji tekmovanja so med drugim predvsem odkrivanje in spodbujanje za 

naravoslovje nadarjenih otrok, spodbujanje k eksperimentalnemu delu, motiviranje 

učiteljic za izvajanje eksperimentov že na razredni stopnji … 

Za učence osmih in devetih razredov je organizirano tekmovanje za Stefanovo 

priznanje. To je tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike, ki ga sestavljajo tri ravni 

tekmovanja, in sicer: šolsko, področno in državno tekmovanje. 

Obe tekmovanji organizira DMFA, stanovska organizacija, ki združuje pedagoge, 

raziskovalce in študente. Ustanovljena je bilo leta 1949 [3, 4, 5]. 

Spodnje besedilo je povzeto po članku [6]. 

 

Glavni namen fizikalnih tekmovanj, predvsem na srednješolski ravni, je povečati 

zanimanje mladih za fiziko in naravoslovje. Tako kot pri športnih tekmovanjih, kjer 

tekmovalci za zmago med seboj tekmujejo v želji, da pokažejo, kdo je boljši, velja 

enaka motivacija tudi pri tekmovanjih na drugih področjih. S pomočjo tekmovanj na 

nacionalnih in na mednarodnih ravneh odkrivamo nadarjene učence in dijake. Kot se 

je izkazalo, tradicionalne metode učenja niso ravno namenjene skupini nadarjenih 

učencev na posameznem področju, saj je za učitelja dokaj zahtevno, da se v eni učni 

uri posveti tako učno šibkejšim kot tudi nadarjenim učencem. Temu je namenjen 

dodatni pouk, ki se ga lahko udeležijo le učenci, ki jih to področje zanima. Na ta način 

se učitelj lahko posveti le tej skupini, z njo rešuje zapletene in zahtevnejše probleme 

ter jih pripravlja na tekmovanja. Na šolskih in regijskih tekmovanjih se oblikuje selekcija 

učno sposobnejših učencev na danem področju. 

Zanimivo je, da veliko fizikalnih tekmovanj izvira iz bivših vzhodnih socialističnih držav. 

Začeli so z regijskimi in državnimi tekmovanji, ki so se nato združila tudi s sosednjimi 

državami. Na tak način so se tekmovanja širila izven državnih meja. Nekaterih 

tekmovanj so se udeležili tekmovalci iz več kot 80 držav. Najbolj znana tekmovanja so: 
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- Mednarodna fizikalna olimpijada ( The International Physics Olympiad) 

Je najstarejše mednarodno fizikalno tekmovanje, ki se ga udeležijo dijaki višjih 

letnikov. Prvo tekmovanje je bilo organizirano v Varšavi na Poljskem leta 

1967. Tekmovanje poteka tako, da dijaki proučujejo štiri do pet različnih 

problemov, in sicer: en dan rešujejo tri teoretične probleme, naslednji dan pa 

en do dva eksperimentalna problema. Vsak dan imajo na voljo pet ur, da 

dokončajo dane probleme. Tekmovalne probleme sestavi skupina fizikov iz 

države, ki tisto leto organizira tekmovanje. Tekmovanja se lahko udeleži 

največ pet dijakov iz vsake države, vsak tekmovalec pa tekmuje individualno. 

 

- Mednarodni mladinski fizikalni turnir (The International Young Physicists 

Tournament) 

Tekmovanje se je začelo v bivši Sovjetski zvezi leta 1988, vendar je šele leta 

1994, ko je bilo organizirano na Nizozemskem, postalo mednarodni turnir. Na 

tem tekmovanju za razliko od Olimpijade dijaki tekmujejo v skupinah. Skoraj 

eno leto vnaprej tekmovalce seznanijo s 17 nalogami, ki so del tekmovanja. 

Naloge so predvsem problemi odprtega tipa teoretične in eksperimentalne 

narave, ki dovoljujejo različne pristope reševanja. Na dan, ko poteka turnir, 

skupina dijakov pripravi dvanajstminutno predstavitev svojega dela. 

 

- Prvi korak do Nobelove nagrade v fiziki (First Step in Nobel Prize in 

Physics) 

Začetki omenjenega tekmovanja segajo v leto 1991, ko so na Poljskem 

organizirali prvo tekmovanje. Udeležijo se ga lahko dijaki do vključno 

dvajsetega leta starosti, ki predstavijo svojo raziskavo in njene rezultate v 

obliki članka, primernega za objavo v znanstveni reviji. Tekmovalci si sami 

določijo fizikalno temo, ki jo bodo raziskovali. Leta 2008 je bilo oddanih več kot 

dva tisoč člankov in podeljenih kar 25 nagrad. 

 

- Mednarodna konferenca za mlade znanstvenike (International 

Conference for Young Scientists) 

Prva konferenca je potekala leta 1994 na Madžarskem. Poteka na podoben 

način kot Prvi korak do Nobelove nagrade, le da tekmovalci predstavijo 

rezultate svoje raziskave komisiji in je ne oddajo kot članek. Dovoljene teme 
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raziskave so lahko s področja matematike, fizike, računalništva, okoljskih ved 

in inženirstva. 

 

- Mednarodna olimpijada astrofizike in astronomije (The International 

Olympics of Astrophysics and Astronomy) 

To vsakoletno tekmovanje je eno izmed najmlajših tekmovanj. Prvič je 

potekalo leta 2007 na Tajskem in je namenjeno dijakom srednjih šol. Leta 

2008 je olimpijada potekala v Indoneziji, kjer so se je udeležili dijaki iz 24 

držav sveta. Tekmovanje je sestavljeno iz štirih testov: teoretičnega dela, testa 

analize podatkov in opazovanja neba. Četrti del je ločen del, kjer dijaki iz 

posamezne države kot skupina rešujejo teoretične in praktične probleme [6, 

7]. 

 

- Olimpijada iz naravoslovja Evropske unije (European Union Science 

Olympiad) 

Prvič je tekmovanje potekalo leta 2003 v Dublinu na Irskem. Udeležijo se ga 

lahko učenci oziroma dijaki do vključno sedemnajstega leta starosti. Učenci v 

skupinah rešujejo probleme na področju kemije, biologije in fizike. 

 

- Mednarodna mladinska naravoslovna olimpijada (International Junior 

Science Olympiad) 

Tudi to tekmovanje spada med mlajša, saj je bilo prvič organizirano leta 2004 

v Indoneziji. Namenjeno je mlajšim tekmovalcem do petnajstega leta starosti. 

Tekmovanje poteka na podoben način kot Evropsko združenje znanstvenih 

olimpijad, le da poleg skupinskega reševanja poteka tudi individualni test. 

Zaradi pomembnosti mednarodnih tekmovanj za izobraževanje na področju fizike in 

naraščanja tako števila različnih tekmovanj kot tudi udeležbe tekmovalcev na 

mednarodnih tekmovanjih je bila leta 1999 ustanovljena organizacija Svetovna zveza 

fizikalnih tekmovanj (World Federation of Physics Competitions). Zveza dvakrat letno 

izda publikacijo, v kateri se nahajajo obsežne zbirke preteklih in nedavnih problemov, 

rešitev ter organizacijskih napotkov pri izvedbi različnih tekmovanj. 

Naloga zveze je tudi, da promovira aktivnosti, ki so skupne večini tekmovanj. Te so: 
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• spodbujati nadarjene fizike s fizikalnimi tekmovanji v srednjih šolah; 

• spodbujati srečanja in konference, na katerih se ljudje zanimajo za 

tekmovanja v fiziki, kjer lahko razvijajo in izmenjujejo svoje zamisli znotraj 

svoje matične države; 

• omogočiti izmenjavo izkušenj zlasti s periodičnimi publikacijami fundacije na 

področju poučevanja fizike; 

• spoznati zasluge ljudi, ki so veliko prispevali k ciljem Svetovne zveze fizikalnih 

tekmovanj; 

• nuditi pomoč in podporo državam, ki želijo organizirati tekmovanja v fiziki z 

vzpostavitvijo stikov z izkušenimi državami; 

• spodbujati fiziko in mlade, ki se zanimajo za fiziko. 

 

3. PREIZKUSI ZNANJA UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA  

V svetu na različne načine preverjajo znanje učencev ob zaključku določenega cikla 

šolanja, primerjava med Kanado, Anglijo, Francijo, Nizozemsko, Finsko in Švedsko je 

objavljena v [8]. Vsak šolski sistem namreč zahteva, da so učenci na koncu le-tega 

ocenjeni. Razen Finske imajo vse zgoraj naštete države ob zaključku šolanja določeno 

obliko standardiziranega preizkusa znanja na državni ravni, ta poteka bodisi v obliki 

sprotnih preizkusov tekom šolskega leta bodisi v obliki zaključnih preizkusov. 

V Kanadi zaključne preizkuse ocenjujejo razredni učitelji. Nizozemska, Francija in 

Anglija imajo zaključne teste ob koncu osnovnošolskega obveznega šolanja, Anglija in 

Francija pa imata poleg teh še preizkuse na državni ravni. Prav tako imata ti dve državi 

takšne teste tudi ob koncu srednješolskega izobraževanja. Na Švedskem učence 

ocenijo v osmem in devetem razredu na podlagi ocen učiteljev, v devetem razredu pa 

k oceni doprinesejo še rezultati državnih testov iz švedščine, matematike in 

angleščine. Nekoliko drugačen sistem imajo na Finskem. Da učenci lahko napredujejo 

na višjo stopnjo izobraževalnega sistema, morajo doseči določene cilje predmeta. Ti 

so zapisani v poročilu, prav tako pa odgovorni poskrbijo za pogovore z učenci, kjer jih 

seznanijo s samo evalvacijo učenja in učnega napredka tekom šolanja. 

Kljub različnim pristopom k ocenjevanju učencev ob zaključku šolanja je prav v vsaki 

državi del ali celotna ocena sestavljena na podlagi ocene učitelja [8]. 
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4. TIPI NALOG 

Poznamo več tipov nalog, ki jih srečamo na različnih tekmovanjih in testih na 

državnih ravneh, to sta NPZ in matura. Med naloge zaprtega tipa štejemo: 

- naloge izbirnega tipa,  

- naloge izpolnjevanja,  

- naloge povezovanja ter  

- druge naloge z enim samim odgovorom. 

Med naloge polodprtega tipa štejemo: 

- naloge kratkih odgovorov, 

- kratke računske naloge in  

- strukturirane naloge. 

Naloge odprtega tipa so: 

- esejske naloge, 

- daljše besedilne naloge (grafične in problemske naloge) [9, 10]. 

Tako nacionalno preverjanje znanja kot tudi srednješolsko fizikalno tekmovanje Čmrlj 

sta sestavljeni iz 20 nalog, za reševanje katerih imajo učenci oziroma dijaki na voljo 60 

minut. Polovica nalog v NPZ testih je zaprtega tipa, polovica nalog pa polodprtega tipa, 

medtem ko je Čmrlj sestavljen izključno iz nalog izbirnega tipa. 
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5. NAPAKE PRI OCENJEVANJU TESTOV 

Dva izmed kriterijev ugotavljanja kakovosti ocenjevanja sta objektivnost in zanesljivost. 

- Zanesljivost pomeni, da na vrednotenje ne vpliva subjektivnost ocenjevalca 

oziroma da dva neodvisna ocenjevalca ovrednotita isti test čim bolj enako – visoka 

zanesljivost pomeni majhna razhajanja med vrednotenji istih testov. Dosežemo jo 

z natančnimi navodili za vrednotenje in ustrezno zrelostjo in odgovornostjo 

ocenjevalcev, ki se morajo držati navodil za vrednotenje neodvisno od osebnega 

strinjanja ali nestrinjanja z vsemi podrobnostmi v navodilih.  

- Objektivnost pomeni, da vsem udeleženim zagotovimo enake pogoje tako med 

pisanjem kot tudi pri vrednotenju testov. 

Kadar gre za dosežke na preizkusih, ki so odločilni in pomembni za nadaljnje 

izobraževanje, ima velik pomen tudi vrednotenje testov. Pri tem je zelo pomembna 

natančnost pri vrednotenju oziroma skladnost vrednotenja z drugimi ocenjevalci. 

Kriterije vrednotenja dosežemo tako, da je test sestavljen z jasnimi merili vrednotenja. 

Pri preizkusih, kot so NPZ, matura in razna tekmovanja, objektivnost izvedbe 

dosežemo s tem, da se testi za vse udeležence izvajajo na isti dan ob isti uri, naloge 

pa so enake za vso populacijo. Objektivnost in zanesljivost vrednotenja pa zagotovimo 

z dvema ocenjevalcema, ki ocenjujeta isti test in ga obenem ocenita z enakim številom 

točk. To je možno doseči le, če so kriteriji ocenjevanja vnaprej določeni [11, 12]. 

Napaka merjenja nastane kot posledica kriterija zanesljivosti. Takšna napaka merjenja 

je poimenovana kot standardna napaka ocenjevalnega procesa (SNOP). Z 

računanjem le-te lahko ocenimo napako, do katere pride zaradi kriterija objektivnosti 

oziroma subjektivnosti procesa ocenjevanja. 

Naloge zaprtega tipa ne vsebujejo SNOP oziroma lahko rečemo, da je napaka 

ocenjevalnega procesa enaka nič, saj gre za naloge izbirnega tipa, kjer so odgovori 

popolnoma objektivni, torej so glede na zgornja ocenjevalna kriterija takšne naloge 

objektivne in zanesljive. V ostalih primerih nalog zaprtega tipa pa si zagotovimo, da je 

napaka enaka nič tako, da so navodila za ocenjevanje nedvoumna in podrobno 

strukturirana. Na ta način si ocenjevalec ne more drugače interpretirati odgovorov in 

ocenjevanje ne pripelje do subjektivnosti.  
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Pri nalogah polodprtega tipa pa se v nekaterih primerih izvaja še drugo ocenjevanje. 

Gre zgolj za kontrolno ocenjevanje, kjer ugotavljamo SNOP. S tem si zagotovimo čim 

manjšo napako ocenjevanja, pri učencu pa se upoštevajo točke prvega ocenjevalca. 

Pri nalogah odprtega tipa se v vseh primerih izvede dvojno ocenjevanje. To pomeni, 

da dva različna ocenjevalca ocenita odgovore, končno število doseženih točk pri nalogi 

pa je povprečje točk obeh ocenjevalcev. Če je razlika med točkami obeh ocenjevalcev 

prevelika, izjemoma izdelek oceni še tretji ocenjevalec. V tem primeru končno število 

točk predstavljajo točke tretjega ocenjevalca [10]. 

V primerih polodprtega tipa nalog v NPZ testih iz fizike se srečamo z nalogami s 

kratkimi odgovori in kratkimi računskimi nalogami. Navodila za ocenjevanje teh nalog 

so temeljito strukturirana, nedvoumna in natančna. Lahko bi rekli, da je napaka 

rezultatov ocenjevalnega procesa pri NPZ iz fizike enaka nič. Prav tako je SNOP pri 

tekmovanju Čmrlj enak nič, saj test sestavljajo le naloge zaprtega tipa. 
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GLOBALNA ANALIZA 

 

1. TOČKOVANJE NPZ TESTOV 

Nacionalno preverjanje znanja je sestavljeno iz dvajsetih nalog, kjer je možno doseči 

36 točk. Čas reševanje je 60 minut. Vsako leto je med deset in dvanajst nalog zaprtega 

tipa. To pomeni, da so vse naloge izbirnega tipa in kratkih odgovorov vredne po eno 

točko. Za pravilen odgovor učenec dobi eno točko, za nepravilen odgovor pa točke ne 

dobi. Osem do deset nalog sestavljajo kratke računske naloge, strukturirane naloge in 

naloge s slikovnim odgovorom, pri katerih je možno dobiti od dve do štiri točke. Takšne 

naloge so ovrednotene glede na število stopenj reševanja. Učenec lahko na NPZ 

doseže od 0 točk do 36 točk [13]. 

 

2. TOČKOVANJE TEKMOVANJA ČMRLJ  

Tekmovanje Čmrlj je sestavljeno iz dvajsetih nalog izbirnega tipa, kjer je možno doseči 

100 točk. Čas reševanja je 60 minut. Za vsak pravilen odgovor dijak prejme štiri točke, 

za vsak nepravilen odgovor se mu odšteje točka (dobi – 1 točko), če dijak ne obkroži 

nobenega odgovora, dobi nič točk. Vsak tekmovalec ima na začetku 20 točk, zato 

lahko na koncu dijak doseže od 0 do 100 točk [14]. 

 

3. BARVNE SKUPINE UČENCEV IN NALOG PRI NPZ 

Državni izpitni center po odpisanem nacionalnem preverjanju znanja vsako leto 

napravi analizo podatkov, s katero lahko opiše dosežke učencev in zahtevnost 

posameznih nalog. Opisi letnih dosežkov se zgledujejo po metodi analize podatkov 

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

Sestavni del opisa letnih dosežkov je grafična predstavitev, kjer so podatki razvrščeni 

glede na dosežke vseh učencev iz posameznega predmeta od najnižjega do 

najvišjega. Vodoravna os grafa prikazuje odstotno število točk (od 0 do 100), navpična 

os pa prikazuje število učencev, ki so dosegli posamezno število točk. Višina stolpca 

torej predstavlja število učencev z danim končnim dosežkom na NPZ iz predmeta, ki 
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ga analiziramo. Na grafu opazimo, da so nekateri stolpci obarvani s štirimi različnimi 

barvami. Barve označujejo območja, in sicer v vsaki grafični predstavitvi najdemo štiri 

območja: zeleno, rumeno, rdeče in modro. Vsako območje zajema 10 % vseh učencev 

z enakim številom točk oziroma lahko tudi več kot 10 % celotne populacije, saj je 

pomembno, da so v istem barvnem območju vsi učenci z enakim številom točk. 

Območja določimo tako, da pogledamo učence na prvi četrtini lestvice. Ker zajema 

območje 10 %, vzamemo učenca z dosežkom na ¼ lestvice in 5 % učencev pod njim 

in nad njim na lestvici. Tako zeleno območje zajema učence, katerih dosežki so bili 

med 20 % in 30 % vseh udeleženih. To območje je določeno z učenci, ki predstavljajo 

mejo spodnje četrtine vseh dosežkov. Rumeno območje sestavljajo učenci, katerih 

skupni dosežki na testu dosegajo med 45 % in 55 % celotne populacije, torej določajo 

mejo polovice vseh dosežkov. Rdeče območje zajema učence, katerih skupni dosežki 

določajo mejo zgornje četrtine vseh dosežkov, torej učence, katerih dosežki so med 

70 % in 80 % vseh udeleženih. Modro območje sestavlja 10 % najbolj uspešnih, torej 

zgornjo desetino vseh sodelujočih učencev.  

Po oblikovanih barvnih območjih za vsako barvno skupino posebej pogledamo, kako 

uspešno je reševala posamezne naloge. Uspešno rešena naloga pomeni, da je nalogo 

pravilno rešilo vsaj 65 % vseh učencev znotraj barvnega območja. Tudi naloge 

poimenujemo po barvnih skupinah, in sicer po tisti barvni skupini učencev, ki uspešno 

reši posamezno nalogo. Če je določena naloga uspešno rešena v zelenem območju 

učencev, jo uvrstimo med zelene naloge in hkrati pričakujemo, da so to nalogo prav 

tako uspešno reševali tudi učenci iz ostalih barvnih območij, saj znanje razumemo kot 

naraščajoče. Na tak način razvrstimo vse naloge bo barvnih skupinah. Učenci v 

modrem območju so tako v splošnem uspešno reševali naloge v zeleni, rumeni, rdeči 

in modri barvni skupini. Tiste naloge, ki niso bile uspešno reševane v modrem območju 

učencev, pa uvrstimo v sivo skupino. Te naloge so najslabše reševane in jih uvrstimo 

med najtežje naloge. Tako imamo v opisih dosežkov učencev štiri barvna območja 

učencev in pet barvnih skupin nalog [15]. 

Podatke s tekmovanja Čmrlj analiziramo po metodi za analizo podatkov Državnega 

izpitnega centra. Na tak način lahko med seboj primerjamo, kako so učenci oziroma 

dijaki reševali podobne naloge. 
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Grafične predstavitve dosežkov smo prav tako izdelali s pomočjo stolpičnih grafikonov, 

le da smo namesto odstotnih točk na vodoravno os grafikona nanizali dosežene točke 

posamezne skupine učencev, kjer en rang obsega petih zaporednih točk. To pomeni, 

da višina prvega stolpca grafikona predstavlja število dijakov, ki so na tekmovanju 

dosegli od 0 do 4 točke, višina drugega stolpca predstavlja število dijakov, ki so na 

tekmovanju dosegli skupno število točk od 5 do 9 … To smo naredili zato, ker na 

tekmovanju Čmrlj zaradi načina točkovanja vse možne vrednosti niso enako verjetne 

in je v isti razred smiselno združiti več točk. Ker je ena naloga (100 točk in 20 nalog) 

vredna v povprečju 5 točk, smo izbrali ta interval, ki približno ustreza eni nalogi. Z 

izbrano širino stolpcev tudi lepše ponazorimo, kateri dijaki so v posamezni barvni 

skupini. Grafi na slikah 1, 2, 3 in 4 prikazujejo porazdelitev dijakov po doseženem 

številu točk na tekmovanju iz posameznega leta. Vsi štirje grafi imajo obliko Gaussove 

krivulje, le da so vrhovi posameznih grafov pomaknjeni od sredine proti levi. 

Barvne skupine učencev smo prav tako določili po metodi Državnega izpitnega centra. 

Računsko smo določil kvartine po približno 10 % učencev, ampak nikoli nismo uvrstili 

več kot 13 % vseh učencev v posamezno barvno skupno. 
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4. STATISTIČNA ANALIZA TEKMOVANJ ČMRLJ 

 

1. ŠOLSKO LETO 2013/14 

 

 

Slika 1. Porazdelitev dijakov po številu skupno doseženih točk za tekmovanje v šolskem letu 2013/14. Z 

ustreznimi barvami so označene značilne skupine dijakov. 

 

V šolskem letu 2013/14 se je fizikalnega tekmovanja udeležilo 1392 dijakov (slika 1). 

Graf na sliki 1 nam pove, da je modus porazdelitve, torej število točk, ki ga je doseglo 

največ dijakov (195), med 45 in 49 točk, manj kot štiri točke ni dosegel nihče od dijakov, 

medtem ko sta dva dijaka dosegla več kot 95 točk. Večina dijakov je dosegla med 30 

in 59 točk. Gaussova krivulja je premaknjena za 3 točke v levo od sredinskih 50 točk, 

saj je mediana oziroma sredinska vrednost 47 točk. Mediana porazdelitve nam pove, 

koliko točk je dosegel učenec, ki je točno na sredini porazdelitve dijakov, razdeljenih 

po številu doseženih točk. Za šolsko leto 2013/14 je to dijak, ki je zasedel 696. mesto. 

Povprečna vrednost skupnega števila točk na tekmovanju je 47 točk. 

  



15 
 

2. ŠOLSKO LETO 2014/15 

 

 

Slika 2. Porazdelitev dijakov po številu skupno doseženih točk za tekmovanje v šolskem letu 2014/15. Z 

ustreznimi barvami so označene značilne skupine dijakov. 

 

V šolskem letu 2014/15 se je fizikalnega tekmovanja udeležilo 1322 dijakov. Graf na 

sliki 2 nam pove, da je modus porazdelitve, torej število točk, ki ga je doseglo največ 

dijakov (200), med 20 in 24 točk, manj kot štiri točke je doseglo sedem dijakov, medtem 

ko sta dva dijaka dosegla več kot 95 točk. Večina dijakov je dosegla med 15 in 44 točk. 

Gaussova krivulja je premaknjena za 20 točk v levo od sredinskih 50 točk, saj je 

mediana oziroma sredinska vrednost 30 točk. Za šolsko leto 2014/15 je to dijak, ki je 

zasedel 661. mesto. Povprečna vrednost skupnega števila točk na tekmovanju je 

32 točk. 
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3. ŠOLSKO LETO 2016/17 

 

 

Slika 3. Porazdelitev dijakov po številu skupno doseženih točk za tekmovanje v šolskem letu 2016/17. Z 

ustreznimi barvami so označene značilne skupine dijakov. 

 

V šolskem letu 2016/17 se je fizikalnega tekmovanja udeležilo 1133 dijakov. Graf na 

sliki 3 nam pove, da je modus porazdelitve, torej število točk, ki ga je doseglo največ 

dijakov (166), med 40 in 44 točk, manj kot štiri točke ni dosegel nihče od dijakov, 

medtem ko sta dva dijaka dosegla več kot 95 točk. Večina dijakov je dosegla med 20 

in 54 točk. Gaussova krivulja je premaknjena za 12 točk v levo od sredinskih 50 točk, 

saj je mediana oziroma sredinska vrednost 38 točk. Za šolsko leto 2016/17 je to dijak, 

ki je zasedel 567. mesto. Povprečna vrednost skupnega števila točk na tekmovanju je 

39 točk. 
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4. ŠOLSKO LETO 2018/19 

 

 

Slika 4. Porazdelitev dijakov po številu skupno doseženih točk za tekmovanje v šolskem letu 2018/19. Z 

ustreznimi barvami so označene značilne skupine dijakov. 

 

V šolskem letu 2018/19 se je fizikalnega tekmovanja udeležilo 1406 dijakov. Graf na 

sliki 4 nam pove, da je modus porazdelitve, torej število točk, ki ga je doseglo največ 

dijakov (198), med 35 in 39 točk, manj kot štiri točke je dosegel le en dijak, prav tako 

je le en dijak dosegel več kot 95 točk. Večna dijakov je dosegla med 20 in 59 točk. 

Gaussova krivulja je premaknjena za 11 točk v levo od sredinskih 50 točk, saj je 

mediana oziroma sredinska vrednost 39 točk. Za šolsko leto 2018/19 je to dijak, ki je 

zasedel 703. mesto. Povprečna vrednost skupnega števila točk na tekmovanju je 40 

točk. 

Opazimo, da je bilo šolsko tekmovanje najbolje reševano v letu 2014 in najslabše v 

letu 2015. Sklepamo, da so bile v šolskem letu 2014/15 naloge najbolj zahtevne. 

 

5. USPEŠNOST REŠEVANJA NALOG 

Pomemben parameter naloge je uspešnost reševanja (bodisi v posamezni skupini 

dijakov ali upoštevajoč vse dijake). Uspešnost definiramo kot delež dijakov, ki so 

nalogo pravilno rešili. Delež lahko izrazimo kot decimalno število ali pa ga izrazimo v 

odstotkih: uspešnost 0,4 oziroma 40 % pomeni, da je v neki skupini nalogo pravilno 
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rešilo 40 % dijakov. Skupina dijakov, ki jo vzamemo kot »vse« dijake, se lahko glede 

na namen raziskave spreminja. Kot pokažemo v nadaljevanju, bosta za nas pomembni 

predvsem dve skupini: vsi dijaki v eni barvi skupini ali pa le tisti dijaki v določeni barvni 

skupini, ki so nalogo reševali, kar pomeni, da so izbrali enega od ponujenih odgovorov. 

V naslednjih tabelah prvi podatek najdemo v vrstici »Uspešnost v [ %] VSI«. Ker imamo 

med danimi podatki tudi podatek, koliko dijakov na posamezno nalogo ni odgovorilo, 

ampak so jo pustili nerešeno (odgovor označen z »X« in ovrednoten z nič točkami), 

smo izračunali tudi uspešnost reševanja nalog ob upoštevanju le tistih dijakov, ki so 

rešili nalogo, kar ustreza drugi skupini za posamezno nalogo. S tem preverimo, kako 

na uspešnost vplivajo dijaki, ki niso izbrali nobenega odgovora. Ta podatek 

izračunamo tako, da število pravilnih odgovorov za vsako nalogo delimo z razliko 

števila vseh dijakov in števila dijakov, ki naloge niso reševali. Podatek najdemo v vrstici 

»Uspešnost v [ %] REŠEVANI«. V naslednjih tabelah stolpci prikazujejo posamezno 

nalogo, vrstice pa število izbranih odgovorov dijakov. Pravilni odgovori za pripadajočo 

nalogo so obarvani z zeleno barvo, prav tako je rešitev posamezne naloge zapisana v 

vrstici »Pravilni odgovor«.  

 

Tabela 1. Uspešnost tekmovalcev po nalogah v šolskem letu 2013/14. Stolpci prikazujejo posamezno 

nalogo, vrstice pa število izbranih odgovorov. 

 

 

Tabela 2. Uspešnost tekmovalcev po nalogah v šolskem letu 2014/15. Stolpci prikazujejo posamezno 

nalogo, vrstice pa število izbranih odgovorov. 

1392 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
X 53 24 84 111 48 70 312 86 147 138 74 284 484 564 839 82 244 104 213 215

A 947 19 140 225 1093 52 41 108 163 115 6 54 277 204 133 630 372 235 234 18

B 277 30 738 465 93 37 755 33 734 97 229 329 165 269 83 428 344 849 546 19

C 38 37 404 41 51 91 137 1101 89 908 71 611 62 172 67 212 216 110 152 185

D 27 1256 25 517 89 903 76 23 123 107 60 93 239 78 102 35 49 78 94 786

E 50 26 1 33 18 239 71 41 136 27 952 21 165 105 168 5 167 16 153 169

Pravilni odgovor A D B D A D B C B C E C D B A A E D E C

Uspešnost v [%] VSI 68,0 90,2 53,0 37,1 78,5 64,9 54,2 79,1 52,7 65,2 68,4 43,9 17,2 19,3 9,6 45,3 12,0 5,6 11,0 13,3

Uspešnost v [%] REŠEVANI 70,7 91,8 56,4 40,4 81,3 68,3 69,9 84,3 59,0 72,4 72,2 55,1 26,3 32,5 24,1 48,1 14,5 6,1 13,0 15,7

Statistika za šolsko leto 2013/14

1322 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
X 340 79 78 140 98 280 65 180 201 511 310 105 239 168 292 82 193 270 634 267

A 36 85 218 128 164 20 549 200 509 172 55 40 195 194 57 24 528 234 96 277

B 169 109 583 746 123 42 279 351 147 173 417 555 609 115 211 859 140 229 168 104

C 362 254 71 188 255 308 296 67 111 259 115 136 142 381 307 60 181 143 97 270

D 84 382 161 36 572 613 112 354 77 106 298 401 93 158 43 54 122 308 185 353

E 331 413 211 84 110 59 21 170 277 101 127 85 44 306 412 243 158 138 142 51

Pravilni odgovor E E B C D D A D A C D D B E A B E D D E

Uspešnost v [%] VSI 25,0 31,2 44,1 14,2 43,3 46,4 41,5 26,8 38,5 19,6 22,5 30,3 46,1 23,1 4,3 65,0 12,0 23,3 14,0 3,9

Uspešnost v [%] REŠEVANI 33,7 33,2 46,9 15,9 46,7 58,8 43,7 31,0 45,4 31,9 29,4 32,9 56,2 26,5 5,5 69,3 14,0 29,3 26,9 4,8

Statistika za šolsko leto 2014/15
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Tabela 3. Uspešnost tekmovalcev po nalogah v šolskem letu 2016/17. Stolpci prikazujejo posamezno 

nalogo, vrstice pa število izbranih odgovorov. 

 

 

Tabela 4. Uspešnost tekmovalcev po nalogah v šolskem letu 2018/19. Stolpci prikazujejo posamezno 

nalogo, vrstice pa število izbranih odgovorov. 

 

 

Opazimo, da so v večini primerov razlike v uspešnosti manjše od 10 %, vsako leto pa 

se najdejo tri ali štiri naloge, kjer je odstopanje večje, in sicer med 11 % in kar 17 %. 

Največja razlika v uspešnosti reševanja nalog se pojavi v šolskem letu 2016/17, saj na 

13. nalogo ni odgovorilo kar 458 dijakov (40 % vseh dijakov, ki so tistega leta udeležili 

tekmovanja). Tisti dijaki, ki so nalogo reševali, so jo v večini rešili pravilno. Tudi naloga 

15 iz šolskega leta 2013/14 nam pokaže, da kar 839 dijakov (60 %) ni odgovorilo na 

nalogo. Tako v prvem primeru uspešnost znaša 9,6 %, v drugem pa 24,1 %, torej je 

razlika kar 14,5 %. Pri nalogah, na katere veliko dijakov ni odgovorilo, to torej vpliva 

na uspešnost reševanja dane naloge. 

 

6. BARVNE SKUPINE NALOG TEKMOVANJA 

Za vsako tekmovanje smo določili barvne skupne nalog, pri čemer smo pri vsaki barvni 

skupini dijakov upoštevali le dijake, ki so reševali nalogo. To pomeni, da smo od vseh 

dijakov v določeni barvni skupini pri računanju uspešnosti reševanja odšteli tiste, ki 

niso izbrali nobenega odgovora. 

1133 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
X 137 9 8 180 242 22 80 237 232 364 425 84 458 327 229 432 388 422 278 194

A 297 977 2 171 92 51 114 28 114 30 196 692 18 324 77 138 94 81 67 65

B 30 83 156 112 307 395 157 501 234 62 218 84 54 122 36 114 97 177 110 77

C 35 52 11 396 157 167 221 82 182 152 106 59 177 91 96 137 207 256 142 446

D 591 10 943 214 187 495 281 21 171 57 53 145 139 55 566 150 224 102 415 99

E 43 2 13 60 148 3 280 264 200 468 135 69 287 214 129 162 123 95 120 251

Pravilni odgovor D A D A B D D B B C E A E E D B C C D C

Uspešnost v [%] VSI 52,2 86,2 83,2 15,1 27,1 43,7 24,8 44,2 20,7 13,4 11,9 61,1 25,3 18,9 50,0 10,1 18,3 22,6 52,2 39,4

Uspešnost v [%] REŠEVANI 59,3 86,9 83,8 17,9 34,5 44,6 26,7 55,9 26,0 19,8 19,1 66,0 42,5 26,6 62,6 16,3 27,8 36,0 59,3 47,5

Statistika za šolsko leto 2016/17

1406 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
X 13 10 75 156 48 173 95 180 82 45 61 406 101 513 60 563 155 654 175 579

A 47 68 82 702 31 39 691 48 147 100 41 55 398 359 204 249 151 129 173 59

B 14 928 189 374 51 110 99 815 498 583 358 92 194 271 633 254 872 112 514 147

C 93 327 594 43 1015 673 171 204 629 288 30 52 280 87 43 227 88 217 266 426

D 105 59 292 58 34 41 113 131 34 313 907 279 313 21 65 92 22 109 144 139

E 1134 14 174 73 227 370 237 28 16 77 9 522 120 155 401 21 118 185 134 56

Pravilni odgovor E B C A C E A B B C D E E A E D E E B D

Uspešnost v [%] VSI 80,7 66,0 42,2 49,9 72,2 26,3 49,1 58,0 35,4 20,5 64,5 37,1 8,5 25,5 28,5 6,5 8,4 13,2 36,6 9,9

Uspešnost v [%] REŠEVANI 81,4 66,5 44,6 56,2 74,7 30,0 52,7 66,5 37,6 21,2 67,4 52,2 9,2 40,2 29,8 10,9 9,4 24,6 41,8 16,8

Statistika za šolsko leto 2018/19
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Tabela 5. Primerjava razdelitve nalog glede na uspešnost reševanja tekmovanja Čmrlj v šolskem letu 

2018/19 ob upoštevanju vseh dijakov (levo) in samo dijakov, ki so nalogo reševali (desno). 

 

 

 

Tabela 6. Primerjava razdelitve nalog glede na uspešnost reševanja tekmovanja Čmrlj v šolskem letu 

2014/15 ob upoštevanju vseh dijakov (levo) in samo dijakov, ki so nalogo reševali (desno). 

Čmrlj 2019 VSI Čmrlj 2019 VSI - X

Naloga Zeleni Rumeni Rdeči Modri Naloga Zeleni Rumeni Rdeči Modri

1 0,74 0,85 0,93 0,95 1 0,75 0,85 0,93 0,95

5 0,63 0,76 0,86 0,97 5 0,66 0,81 0,87 0,97

8 0,47 0,62 0,66 0,88 11 0,59 0,71 0,80 0,95

11 0,57 0,68 0,79 0,94 8 0,58 0,71 0,73 0,94

2 0,46 0,71 0,83 0,92 2 0,46 0,71 0,83 0,92

7 0,27 0,53 0,64 0,83 4 0,35 0,59 0,80 0,92

4 0,31 0,5 0,74 0,91 7 0,30 0,55 0,69 0,85

12 0,27 0,34 0,42 0,63 12 0,38 0,48 0,60 0,70

9 0,22 0,29 0,46 0,72 19 0,24 0,36 0,60 0,79

14 0,17 0,18 0,36 0,74 14 0,26 0,32 0,56 0,86

19 0,2 0,31 0,54 0,77 3 0,31 0,46 0,52 0,81

3 0,29 0,43 0,51 0,78 6 0,08 0,19 0,34 0,78

6 0,06 0,17 0,32 0,78 9 0,24 0,30 0,47 0,72

10 0,06 0,14 0,23 0,6 18 0,14 0,21 0,29 0,67

15 0,18 0,27 0,41 0,59 10 0,07 0,14 0,23 0,61

18 0,08 0,1 0,14 0,49 15 0,19 0,27 0,42 0,60

16 0,04 0,03 0,09 0,28 16 0,06 0,04 0,16 0,43

13 0,06 0,08 0,05 0,22 20 0,16 0,16 0,19 0,22

17 0,1 0,06 0,09 0,19 13 0,06 0,09 0,05 0,22

20 0,09 0,08 0,12 0,17 17 0,12 0,07 0,10 0,19

Čmrlj 2015 VSI Čmrlj 2015 VSI - X

Naloga Zeleni Rumeni Rdeči Modri Naloga Zeleni Rumeni Rdeči Modri

16 0,58 0,66 0,78 0,86 16 0,63 0,71 0,85 0,90

13 0,33 0,45 0,69 0,79 6 0,46 0,61 0,64 0,84

3 0,23 0,39 0,64 0,84 13 0,39 0,60 0,78 0,84

5 0,19 0,47 0,63 0,90 3 0,24 0,44 0,70 0,86

7 0,13 0,37 0,57 0,89 5 0,22 0,52 0,68 0,91

6 0,35 0,42 0,51 0,81 7 0,15 0,39 0,62 0,89

9 0,28 0,26 0,48 0,78 9 0,33 0,33 0,60 0,84

2 0,11 0,26 0,43 0,78 1 0,18 0,18 0,46 0,84

8 0,11 0,23 0,41 0,73 2 0,12 0,28 0,45 0,79

1 0,14 0,13 0,29 0,71 8 0,13 0,27 0,52 0,78

11 0,13 0,14 0,30 0,61 10 0,14 0,27 0,51 0,68

17 0,06 0,05 0,10 0,50 11 0,16 0,21 0,43 0,67

4 0,09 0,09 0,13 0,48 19 0,20 0,23 0,24 0,65

14 0,16 0,23 0,27 0,47 17 0,06 0,06 0,13 0,58

12 0,20 0,31 0,38 0,45 18 0,20 0,36 0,36 0,55

18 0,16 0,27 0,25 0,44 4 0,10 0,10 0,15 0,49

10 0,11 0,15 0,24 0,44 14 0,20 0,28 0,30 0,48

19 0,12 0,11 0,09 0,38 12 0,22 0,35 0,41 0,46

20 0,01 0,05 0,03 0,15 20 0,02 0,06 0,04 0,19

15 0,01 0,05 0,04 0,09 15 0,02 0,07 0,07 0,13
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V tabeli 5 opazimo primere (nalogi 17 in 20), kjer so naloge v sivem območju dijaki v 

zeleni skupini reševali bolje kot dijaki v rumeni skupini, kar je v protislovju z našo 

predpostavko, da vsaka naslednja barvna skupina uspešneje rešuje določeno nalogo. 

Prav tako opazimo, da se barvne skupine nalog v večini primerov bistveno ne 

spremenijo, če pri uspešnosti upoštevamo vse dijake ali samo dijake, ki so posamezno 

nalogo reševali. Ker bomo v nadaljevanju primerjali naloge s tekmovanja z nalogami z 

NPZ, bomo pri računanju barvnih razredov nalog kljub temu upoštevali le dijake, ki so 

reševali naloge, saj je pri NPZ število dijakov, ki posamezne naloge niso reševali, 

praviloma zelo majhno in bo tako primerjava med tekmovanjem in NPZ realnejša. 

Upoštevali smo dva kriterija za barvne skupne nalog. Naloga je določene barvne 

skupine, če so jo dijaki te barvne skupine reševali z vsaj 65 % uspešnostjo ali pa tudi, 

če je uspešnost nekoliko nižja (in nikoli pod 60 %), a ima naslednja naloga po 

uspešnosti precej nižjo uspešnost. Tak ohlapnejši način uporabljamo, ker se podobno 

analizira tudi naloge NPZ iz fizike in ker je pri formiranju skupin nalog pomembno, da 

so v isti skupini čim bolj podobne naloge. V nadaljevanju bomo namreč opazili, da so 

nekatere naloge tudi z uspešnostjo med 60 % in 64 % določene barvne skupine dijakov 

bolj primerne za pripadajočo barvno skupino kot tiste z uspešnostjo nad 65 %. To smo 

upoštevali le v izjemnih primerih. Taki očitni primeri so iz šolskega leta 2014/15, kjer v 

tabeli 6 opazimo, da smo nalogo 16 uvrstili v zeleno barvno skupino, kljub temu da je 

uspešnost reševanja dijakov v zelenem območju 63 %. Kot vidimo v tabeli 5, so dijaki 

v zelenem območju naslednji dve nalogi reševali z uspešnostjo 46 % in 39 %. Ker je 

razlika med reševanjem nalog 16 in 6 v zelenem območju dijakov dokaj velika, smo se 

odločili, da nalogo 16 štejemo v zeleno območje nalog. Po enakem kriteriju smo nalogi 

6 in 13 uvrstili v rumeno območje, kljub temu da sta reševani v tej skupini dijakov s 

60 % in 61 % uspešnostjo, ter nalogi 7 in 9 v rdeče območje.  
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UGOTOVITVE 

Primerjava nacionalnega preverjanja znanja iz fizike in šolskega tekmovanja iz fizike 

na pričetku srednje šole da nekaj zanimivih ugotovitev. Ena od značilnih razlik je delež 

neodgovorjenih nalog oziroma vprašanj pri obeh preizkusih (slika 5). Na NPZ je ta 

delež zanemarljiv, saj vidimo, da na posamezno vprašanje izbirnega tipa v povprečju 

ne odgovori le okoli 1 % učencev in da ta delež praviloma ne presega 2 %. Nasprotno 

se na tekmovanju Čmrlj vsako leto znajdeta vsaj dve nalogi, pri katerih tekmovalci ne 

izberejo nobenega odgovora v 40 % ali več, medtem ko je povprečni delež tistih, ki ne 

izberejo nobenega odgovora za vse naloge, preko 20 %. Vzrok le-tega pripisujemo 

negativnim točkam za nepravilen odgovor. Kadar niso gotovi v pravilnost svojega 

odgovora, učenci pri reševanju NPZ niso obremenjeni s tem, da bodo izgubili točke, 

če odgovorijo napačno. Pri zaprtem tipu naloge lahko predpostavljamo tudi, da 

nekateri učenci, ki sploh ne vedo odgovora, raje izberejo naključni odgovor, kot da 

vprašanje pustijo nerešeno. Tako imajo 25 % možnosti, da izberejo pravilen odgovor. 

Po drugi strani opazimo, da se dijaki na tekmovanju pogosto odločijo pustiti nalogo 

nerešeno, da ne bi dobili negativnih točk, kadar ne vedo točno, kateri odgovor je 

pravilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Primerjava deleža nerešenih naloga na NPZ v šolskem letu 2018/19 (zgoraj) in na tekmovanju v 

šolskem letu 2014/15 (spodaj). Na osi x je številka naloge v testu NPZ oziroma na tekmovanju Čmrlj. 
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Na tekmovanju imajo dijaki pet možnih odgovorov, torej imajo 20 % možnosti, da 

naključno izberejo pravilni odgovor. Med ponujenimi napačnimi odgovori so taki, ki jih 

tekmovalci ali učenci prepoznajo kot pravilne. V nalogah, kjer je uspešnost nižja od 

20 %, se pravi, od meje naključnosti, ugotovimo, da se ugibanje »obrestuje«.  

Posledico opazimo pri analizi podatkov, kjer imajo pri težjih nalogah (pri nalogah v 

modrem in sivem območju) dijaki v zeleni barvni skupini, to je, z najnižjim uspehom na 

tekmovanju, višjo uspešnost reševanja teh nalog, kot jo imajo dijaki v rumeni barvni 

skupini. Sicer gre za zelo nizke uspešnosti in majhne razlike, ki so prisotni le pri težjih 

nalogah. Sklepamo, da do tega pride zaradi različne porazdelitve ugibanja med 

tekmovalci. Sklepamo, da se za ugibanje pogosteje odločajo dijaki, ki imajo na 

celotnem tekmovanju nižji uspeh, torej tisti z manj znanja. To je zanimiva razlika v 

primerjavi z NPZ, kjer česa podobnega ne opažamo. 

Naše ugotovitve so skladne  z objavljenimi raziskavami o tekmovanju Čmrlj [16, 17].  

Tudi v  [16], [17] ugotovijo, da je delež nereševanih nalog veliko večji na tekmovanjih 

in da so  dijaki z nižjim uspehom na tekmovanju bolj nagnjeni k ugibanju.



 

 



   

PRIMERJAVA PODOBNIH NALOG 

V empiričnem delu smo primerjali podobne naloge z NPZ testov in šolskega 

tekmovanja iz fizike. Sestavili smo test sedmih parov takih nalog. Prvi del testa je 

zajemal NPZ naloge, ki so oštevilčene z arabskimi številkami, v drugem delu testa pa 

so bile z rimskimi številkami označene pripadajoče podobne naloge s tekmovanj Čmrlj. 

Tako označevanje nalog bomo uporabljali skozi celotno magistrsko nalogo – tudi v 

sklepih in ugotovitvah. Test je rešilo 73 učencev devetih razredov iz dveh naključno 

izbranih slovenskih osnovnih šol. 

V nadaljevanju bomo za uspešnost naloge upoštevali vse učence, torej tiste, ki so 

nalogo reševali, in tiste, ki naloge niso reševali. Ko bomo primerjali uspešnost 

reševanja podobnih nalog, bo zelena barva v grafu predstavljala delež učencev, ki so 

pravilno rešili nalogo, rdeča barva pa delež tistih učencev, ki naloge niso rešili pravilno 

oziroma jo sploh niso reševali. 

 

1. PRVI PAR NALOG 

Prvi nalogi, ki ju primerjamo med seboj, zajemata branje grafov iz gibanja. 

 

 

Slika 6. Naloga 7 z NPZ v šolskem letu 2013/14. 
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Naloga 1 je bila na NPZ leta 2014 pod zaporedno številko 7. Učenec mora iz danih 

grafov ugotoviti, za katero vrsto gibanja gre. Točko dobi le za oba pravilna odgovora, 

torej da pod prvi graf napiše »enakomerno pospešeno gibanje« in pod drugi graf 

»enakomerno gibanje«. Če pod en graf napiše pravilen odgovor, pod drugega pa 

napačen odgovor, ne dobi točke. 

Naloga spada v rumeno območje, kar pomeni, da so nalogo uspešno reševali učenci, 

ki so se na NPZ uvrstili na sredino populacije. 10 % najuspešnejših učencev, torej 

učenci v modrem območju, je nalogo reševalo s 96 % uspešnostjo. 

 

 

Slika 7. Naloga 8 s tekmovanja v šolskem letu 2014/15. 

 

Naloga I je bila v šolskem tekmovanju iz fizike v šolskem letu 2014/15 kot 8. naloga. Iz 

danega grafa vidimo, da gre za enakomerno pojemajoče gibanje. Učenec mora v tem 

primeru vedeti, kakšen je videti graf poti v odvisnosti od časa za enakomerno 

pojemajoče gibanje. Pravilen odgovor predstavlja graf d).  

Naloga I spada v modro območje, kar pomeni, da je nalogo uspešno rešilo le 10 % 

najuspešnejših dijakov na tekmovanju. 
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Slika 8. Primerjava uspešnosti reševanja 7. naloge z NPZ leta 2013/14 in 8. naloge s tekmovanja 2014/15. 
Zelena barva označuje delež učencev, ki so nalogo rešili pravilno, rdeča pa delež tistih, ki naloge niso 

rešili pravilno. 

 

Učenci testne skupine so nalogo z NPZ reševali nekajkrat bolj uspešno od podobne 

naloge na tekmovanju, saj je le-to pravilno rešilo kar 82 % vseh učencev, medtem ko 

je nalogo s tekmovanja pravilno rešilo le 8 % vseh učencev. Iz podatkov je moč 

ugotoviti, da so vsi učenci, ki so pravilno rešili tekmovalno nalogo, pravilno rešili tudi 

NPZ nalogo. 

 

 

Slika 9. Odgovori učencev 7. naloge z NPZ leta 2013/14. 
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Med odgovori je prevladoval pravilen odgovor, med ostalimi odgovori noben drug ne 

pride do izraza. Odstotek učencev, ki niso reševali naloge, je zelo majhen, in sicer le 

3 %, kar ne spremeni odstotka uspešnosti naloge. Med odgovori je zanimiv odgovor, 

ki je obarvan z modro barvo, kjer 5 % učencev testne skupine odgovori, da prvi graf 

prikazuje 𝑣(𝑡) (graf hitrosti v odvisnosti od časa) in da drugi graf prikazuje 𝑠(𝑡) (pot v 

odvisnosti od časa). Glede na to, da tega odgovora ni med ponujenimi odgovori v 

nalogi, sklepamo, da učenci niso dobro prebrali navodila, kaj naloga dejansko zahteva 

od njih.  

 

 

Slika 10. Odgovori učencev 8. naloge s tekmovanja 2014/15. 

 

Najbolj pogost odgovor naloge s tekmovanja je bil odgovor b), saj ga je obkrožilo kar 

58 % vseh učencev, 25 % učencev pa je obkrožilo, da nobeden izmed danih grafov ni 

ustrezen. 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je naloga na nacionalnem preverjanju manj 

zahtevna kot naloga na tekmovanju Čmrlj. Učenci so bili suvereni v svojem znanju o 

gibanju, saj je kar 98 % oziroma 99 % vseh učencev reševalo nalogi. 

Eden izmed minimalnih standardov znanja pri fiziki je, da učenec bere preproste grafe 

pri gibanju. Ravno to znanje zahteva naloga v NPZ, zato jo tudi lahko štejemo med 

nezahtevne naloge. V učnem načrtu fizike najdemo standard znanja, ki ni minimalen 

in zahteva, da učenec grafično prikaže in razloži odvisnost poti od časa in odvisnost 

hitrosti od časa pri enakomerno pospešenem gibanju. Naloga se je tako na tekmovanju 

kot pri testni skupini izkazala za zahtevno, kar je v skladu s standardi znanja iz učnega 

načrta opazimo, kjer spada ta vsebina med zahtevnejše. 
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2. DRUGI PAR NALOG 

Drugi par nalog prav tako kot prvi preverja branje grafov. 

 

 

Slika 11. Naloga 9 z NPZ v šolskem letu 2015/16. 

 

Naloga 2 je bila na NPZ leta 2016 pod zaporedno številko 9. Učenec mora v nalogi 

ugotoviti, kateri graf ustreza danemu besedilu. Naloga spada v temo pospešeno 

gibanje in drugi Newtonovi zakoni in sicer v vsebinski sklop prosto padanje. V učnem 

načrtu je minimalni standard znanja, da učenec ve, da je prosto padanje pospešeno 

gibanje in da je pospešek pri prostem padanju približno 10 m/s2. Učenec dobi točko, 

če obkroži pravilni odgovor pod črko B. Torej graf 2 prikazuje pravilen odgovor. Učenec 

se mora zavedati, da je prosti pad enakomerno pospešeno gibanje, kjer telesu hitrost 

enakomerno narašča do trenutka, ko je telo tik nad tlemi. Ko pade na tla, se telesu 

hitrost v trenutku zmanjša na nič. 
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Naloga spada v rdeče območje, kar pomeni, da je nalogo na NPZ testu uspešno rešila 

le zgornja četrtina vseh učencev. Najuspešnejša desetina vseh učencev je nalogo 

rešila s 95% uspešnostjo. 

 

 

Slika 12. Naloga 2 s tekmovanja v šolskem letu 2013/14. 

  

Naloga II je bila na tekmovanju v šolskem letu 2013/14 pod zaporedno številko 2. Dijaki 

so morali v nalogi iz grafa razbrati, za katero vrsto gibanja gre. Pravilen odgovor je pod 

zaporedno črko D, saj gre za enakomerno pojemajoče gibanje (hitrost se zmanjšuje). 

Naloga spada v zeleno območje, kar pomeni, da je večina dijakov uspešno rešila 

nalogo in da ta velja za manj zahtevno nalogo. 

 

 

Slika 13. Primerjava uspešnosti reševanja 9. naloge z NPZ leta 2015/16 in 2. naloge s tekmovanja 2013/14. 
Zelena barva označuje delež učencev, ki so nalogo rešili pravilno, rdeča pa delež tistih, ki naloge niso 

rešili pravilno. 
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Učenci testne skupine so bolje reševali nalogo s tekmovanja kot nalogo z NPZ. Nalogo 

z NPZ je pravilno rešilo 61,6 % vseh učencev, medtem ko je nalogo s tekmovanja 

pravilno rešilo kar 87,7 % dijakov. Uspešnost reševanja obeh nalog sovpada z barvno 

skupino nalog, saj naloga II spada med lažje naloge (zelena skupina nalog), naloga 2 

pa spada med srednje zahtevne naloge (rdeča skupina nalog). Vsi učenci so reševali 

NPZ nalogo, medtem ko tekmovalne naloge ni reševal le 1 učenec. 

 

 

Slika 14. Odgovori učencev 9. naloge z NPZ šolskega leta 2015/16. 

 

 

Slika 15. Odgovori učencev 2. naloge na tekmovanju leta 2013/14. 
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Med odgovori izstopa le še odgovor C pri NPZ testu, kjer je 29 % vseh učencev za 

pravilen odgovor obkrožilo graf 3, to je, da se telesu pri prostem padu hitrost 

enakomerno zmanjšuje. Tako kot pri prvem paru nalog vidimo, da je pri drugem paru 

nalog prav tako vključen minimalen standard znanja, da učenec bere preproste grafe, 

kar pa od učencev zahtevata obe nalogi v danem paru. Zanimivo je, da so učenci bolje 

reševali nalogo s tekmovanja, čeprav to znanje ni uvrščeno med minimalne standarde 

znanja, medtem ko snov pri nalogi z NPZ testa je. 

 

3. TRETJI PAR NALOG 

Par nalog zajema znanje o enakomerno pojemajočem gibanju.  

 

 

 

Nalogo najdemo v NPZ leta 2014 pod zaporedno številko 19 b. Učenec dobi točko, če 

pravilno izračuna dolžino poti med ustavljanjem. V tem primeru gre za drugi del naloge, 

pri katerem uporabimo rezultat iz prvega dela naloge, kjer mora učenec izračunati čas 

pojemanja. Prvi del naloge ni vključen v naš test primerljivosti. Učenec dobi točko tudi, 

če je v prvem delu naloge narobe izračunal čas in ga nato pravilno uporabil v drugem 

delu.  

Naloga spada v modro skupino nalog, kar pomeni, da je nalogo uspešno rešila le 

zgornja desetina najboljših učencev, in sicer z 79 % uspešnostjo. Torej spada med 

zahtevnejše naloge. 

 

Slika 16. Naloga 19.b z NPZ v šolskem letu 2013/14. 
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Slika 17. Naloga 10 s tekmovanja v šolskem letu 2016/17. 

 

Naloga zajema povezavo med enakomerno pojemajočim gibanjem in silo trenja 

oziroma koeficientom trenja. Pravilen odgovor je pod zaporedno črko C, in sicer 

84 km/h.  

Naloga spada v sivo skupino nalog in iz tabele podatkov lahko razberemo, da je šlo za 

najslabše reševano nalogo, saj so jo učenci v modrem območju reševali le s 26 % 

uspešnostjo. 

 

 

Slika 18. Primerjava uspešnosti reševanja 19. b naloge z NPZ leta 2013/14 in 10. naloge s tekmovanja 

2016/17. Zelena barva označuje delež učencev, ki so nalogo rešili pravilno, rdeča pa delež tistih, ki naloge 

niso rešili pravilno. 

 

Učenci testne skupine so uspešneje reševali nalogo na tekmovanju kot NPZ nalogo. 

Le 9,6 % učencev testne skupine je pravilno odgovorilo na nalogo 3. Ta podatek nam 

da misliti, da je bil prvi del naloge, ki ga nismo zajeli v naš test, ključen. Učenci so 

namreč morali narediti vmesni korak (izračun časa), ne da jim to narekuje naloga. Sami 
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so morali ugotoviti, kateri podatek jim še manjka in ga sami izračunati. Nalogo III pa je 

pravilno rešilo kar 30 % učencev, kar je skoraj 10 % več kot na tekmovanju Čmrlj, če 

gledamo povprečno uspešnost vseh tekmovalcev na tekmovanju. 

 

 

Slika 19. Odgovori učencev 19. b naloge z NPZ šolskega leta 2013/14. 

 

Graf na sliki 19 prikazuje ostale odgovore, ki so jih učenci napisali kot rešitev 3. naloge. 

Kar 45 % učencev ni odgovorilo na nalogo, 18 % učencev je odgovorilo 200 metrov, ki 

so jih izračunali tako, da so kar množili hitrost s številsko vrednostjo pojemka, kar pa 

nima nobenega fizikalnega smisla. Odgovor 32 metrov oziroma 320 metrov je zapisalo 

16 % učencev. Dva različna odgovora sta podana kot enak odgovor zato, ker so učenci 

uporabili enak izračun, le da so se nekateri zmotili pri štetju decimalnih mest. Odgovor 

so izračunali tako, da so hitrost delili s pojemkom, ki prav tako nima fizikalnega 

pomena. Nobena skupina odgovorov razen tiste s pravilnim odgovorom ni izračunala 

najprej časa in nato poti, ampak so dane podatke le množili ali delili med seboj. Ti 

podatki nam povedo, da je prvi del naloge res ključnega pomena.  
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Slika 20. Odgovori učencev na 10. nalogo s tekmovanja v šolskem letu 2016/17. 

 

Največ učencev je odgovorilo, da je za izračun hitrosti podanih premalo podatkov 

(38 % vseh učencev), medtem ko je pravilno odgovorilo 30 % učencev. Med izbranimi 

odgovori je pogost odgovor B, 59 km/h. Naloga se je izkazala za zahtevno, kar je tudi 

pričakovano, saj se je na tekmovanju uvrstila v sivo skupino nalog. 

V tem primeru nas zanima tudi, kako je z uspešnostjo reševanja para obeh nalog ob 

upoštevanju le učencev, ki so reševali vsako od obeh nalog. Tako se uspešnost 

reševanja NPZ naloge zviša na 17,5 % ter uspešnost reševanja tekmovalne naloge 

kar na 32,4 %. 
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4. ČETRTI PAR NALOG 

Četrti par nalog, ki ju primerjamo med seboj je iz vsebine gostota, tlak in vzgon.  

 

 

Slika 21. Naloga 15 z NPZ v šolskem letu 2013/14. 

 

Naloga 4 je bila na NPZ leta 2014 pod zaporedno številko 15. Naloga je sestavljena iz 

dveh delov. V prvem delu učenec dobi točko, če obkroži pravilen odgovor C. V drugem 

delu naloge dobi učenec točko, če na obe prazni mesti vpiše pravilna znaka, to je na 

prvo mesto znak »je enako (=)« in na drugo mesto znak »manjše (<)«. Učenec ne dobi 

točke, če na eno mesto napiše pravilen odgovor, na drugo mesto pa napačnega.  

Prvi del naloge spada v rumeno območje, medtem ko drugi del spada v sivo območje. 

Desetina najboljših učencev je prvi del rešila s 93 % uspešnostjo in drugi del z 39 % 

uspešnostjo. Od tu sklepamo, da je drugi del naloge zahtevnejši in spada med težje 

naloge. 
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Slika 22. Naloga 1 s tekmovanja v šolskem letu 2013/14. 

 

Naloga IV je bila na tekmovanju šolskega leta 2013/14 pod zaporedno številko 1. 

Učenec mora poznati dva od minimalnih standardov znanja za gostoto in vzgon, in 

sicer, kolikšna je gostota (sladke) vode, ter s primerjavo gostot razložiti, ali telo plava, 

lebdi ali potone. Pravilen odgovor poda stavek pod zaporedno črko A. 

Naloga spada v rumeno območje, kar pomeni, da jo je rešila zgornja polovica dijakov 

po uspešnosti na celotnem tekmovanju. Iz tabele analize rezultatov pa lahko vidimo, 

da je zelena skupina učencev nalogo rešila s 55 % uspešnostjo, kar pomeni, da je 

nalogo še vseeno več kot polovica učencev rešila pravilno. 

 

 

Slika 23. Primerjava uspešnosti reševanja 15. a in 15. b naloge z NPZ leta 2013/14 ter 1. naloge s 

tekmovanja 2013/14. Zelena barva označuje delež učencev, ki so nalogo rešili pravilno, rdeča pa delež 

tistih, ki naloge niso rešili pravilno. 
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V testni skupini je kar 78 % vseh učencev pravilno odgovorilo na prvi del naloge 4, 

medtem ko je na drugi del naloge pravilno odgovorilo le 16,4 % vseh učencev. 

Zanimivo je, da je nalogo IV pravilno rešila le polovica učencev, čeprav obe nalogi 4. a 

in IV preverjata minimalne standarde znanja, kjer mora učenec vedeti, kdaj se vodi 

poveča gostota. Ko vodi dodamo sol, se vodi gostota poveča. Če jajce v vodi lebdi, 

pomeni, da ima jajce enako gostoto kot voda. Ravno nasprotno je pri nalogi s 

tekmovanja; če gremo iz vode z večjo gostoto v vodo z manjšo gostoto, se bo telo 

nekoliko potopilo. 

 

  

V grafih na sliki 24 lahko opazimo, da se je pri 4. a nalogi 10 % in 12 % učencev 

odločilo za odgovora B in D, medtem ko se nihče ni odločil za odgovor A, da se poveča 

teža jajca. Pri 4. b nalogi se je dobra polovica učencev odločila za kombinacijo »večje, 

manjše (>, <)«, kar pomeni, da je polovica odgovora vseeno pravilna, polovica 

odgovora pa napačna. Torej se učenci zavedajo, da če kuhano jajce v vodi potone, je 

gostota neslane vode manjša od povprečne gostote kuhanega jajca. Zanimivo pa je, 

da ne vedo, da je gostota tekočine in telesa enaka, če telo v tekočini lebdi.  

 

Slika 24. Odgovori učencev 15. a (levo) in 15. b (desno) naloge z NPZ šolskega leta 2013/14. 
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Slika 25. Odgovori učencev 1. naloge s tekmovanja šolskega leta 2013/14. 

 

Nalogo s tekmovanja je pravilno rešilo le 49 % vseh učencev, dokaj izstopajoči 

odgovori pa so bili še B (nekoliko se dvigne iz vode), C (ostane enako potopljeno) in D 

(potrebujemo še podatek za maso ladje).  

V vseh treh nalogah je bil delež učencev, ki naloge niso reševali, zanemarljivo majhen. 

Med analizo odgovorov vseh 73 učencev testne skupine opazimo tudi, da so vsi 

učenci, ki so pravilno rešili nalogo 4. b, pravilno rešili tudi nalogo 4. a. Videti je, da je 

vprašanje 4. a za učence testne skupine res enostavnejše od vprašanja 4. b. Zanimivo 

pa je to, da so izmed tistih učencev, ki so pravilno rešili 4. b nalogo, ki spada v sivo 

območje, le štirje učenci pravilno rešili tudi IV. nalogo, ki spada v rumeno skupino 

nalog, medtem ko je pet izmed teh učencev obkrožilo, da se ladja nekoliko dvigne iz 

vode. Morda je šlo tu za slabo prebrano besedilo ali pa učenci res niso videli povezave 

med nalogama. 
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5. PETI PAR NALOG 

Nalogi zajemata snov svetlobe, in sicer vsebinski sklop camera obscura. 

 

Slika 26. Naloga 13. b z NPZ v šolskem letu 2015/16. 

 

Naloga 5 je bila na NPZ leta 2016 pod zaporedno številko 13 b. Učenec mora vedeti 

razliko med nastalo sliko v očesu in v cameri obscuri. Čeprav je vprašanje 13. b 

nadaljevanje naloge, ki ima pred tem še vprašanje 13. a, je vprašanje 13. b neodvisno 

od 13. a in jo lahko obravnavamo kot samostojno nalogo. Učenec dobi točko, če 

obkroži odgovor A, ki trdi, da je slika tako v očesu kot v cameri obscuri obrnjena. 

Naloga preverja edini operativni cilj danega vsebinskega sklopa, to je, da učenci 

razložijo nastanek slike v očesu in v cameri obscuri.  

Naloga spada v sivo skupino, kar pomeni, da je niti najboljših 10 % učencev ni rešilo z 

uspešnostjo vsaj 65 %. Vendar pa iz podatkov opazimo, da je modro območje učencev 

to nalogo reševalo z 61 % uspešnostjo, torej je dobra polovica najuspešnejših učencev 

nalogo kljub vsemu rešila pravilno. 

 

 

Slika 27. Naloga 9 s tekmovanja v šolskem letu 2014/15. 
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Naloga V je bila na tekmovanju v šolskem leta 2014/15 pod zaporedno številko 9. Dijak 

mora iz besedila naloge razbrati oddaljenost slike od luknjice (50 cm) ter oddaljenost 

predmeta od luknjice (35 cm). Na podlagi danih podatkov mora ugotoviti, ali je slika 

povečana ali pomanjšana. Sledi, da je slika povečana, torej je pravilni odgovor A, ki 

trdi, da je slika v primerjavi s plamenom obrnjena in povečana.  

Naloga spada v rdečo skupini nalog, kar pomeni, da so dijaki, katerih dosežki so med 

70 % in 80 % vseh udeleženih, uspešno rešili nalogo. Naloga spada med zahtevnejšo. 

 

 

Slika 28. Primerjava uspešnosti reševanja 13. b naloge z NPZ leta 2015/16 in 9. naloge s tekmovanja 

2014/15. Zelena barva označuje delež učencev, ki so nalogo rešili pravilno, rdeča pa delež tistih, ki naloge 

niso rešili pravilno. 

 

Nalogo 5 je pravilno rešilo 42,5 % vseh učencev testne skupine, medtem ko je nalogo 

s tekmovanja pravilno rešilo le 27,4 % učencev. 
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Slika 29. Odgovori učencev 13. b naloge z NPZ šolskega leta 2015/16. 

 

Enako število učencev se je odločilo za odgovora A in B, kar pomeni, da večina 

učencev ve, da v cameri obscuri nastane obrnjena slika, vendar le polovica teh 

učencev ve, da v očesu nastane obrnjena slika. 

 

 

Slika 30. Odgovori učencev 9. naloge s tekmovanja šolskega leta 2014/15. 

 

Izstopajoča odgovora naloge s tekmovanja sta A in E, od koder lahko sklepamo, da 

učenci dobro vedo, da je v cameri obscuri slika obrnjena, iz danih podatkov pa niso 

znali razbrati, da je slika povečana.  
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6. ŠESTI PAR NALOG 

Šesti par nalog preverja znanje elektrike in branje vezja. 

 

 

Slika 31. Naloga 11 z NPZ v šolskem letu 2013/14. 

 

Naloga 6 je bila v NPZ leta 2014 pod zaporedno številko 11. Pravilen odgovor je A. 

Naloga preverja enega od standardov znanja iz elektrike, in sicer zahteva, da učenec 

uporabi zakonitosti o zaporedni vezavi. Iz slike lahko ugotovimo, da je napetost v obeh 

vezjih vedno 6 voltov, torej odgovora B in C lahko izključimo. Odgovor D izključimo z 

uporabo zakonitosti o zaporedni vezavi: Amper meter A2 meri tok v vezju z dvema 

zaporedno vezanima žarnicama, torej mora biti tok skozi A2 manjši od toka skozi A1. 

Ker je v odgovoru D tok skozi A2 večji kot skozi A1, ta odgovor ne more biti pravilen.  
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Ta naloga je kognitivno med najzahtevnejšimi, saj mora učenec sklepati (Bloom, 

največ, kar se da), kaj bi bilo, če bi bilo, da lahko izloči nepravilne možnosti in poišče 

edino mogočo. 

Naloga spada v rdečo skupino nalog, kar pomeni, da je le zgornja četrtina najbolj 

uspešnih na NPZ testu uspešno rešila dano nalogo. Desetina najuspešnejših pa je 

nalogo rešila s 85 % uspešnostjo. 

 

 

Slika 32. Naloga 15 s tekmovanja v šolskem letu 2016/17. 

 

Naloga VI je bila na tekmovanju v šolskem letu 2016/17 pod zaporedno številko 15. 

Dana naloga prav tako preverja, ali učenec razume zakonitosti danega vezja. Pravilen 

odgovor je zapisan pod zaporedno črko D, torej moramo kjerkoli med točkama T2 in T4 

vezati še en upornik, da bo tekel enak tok. 

Naloga spada v rumeno skupino nalog, kar pomeni, da jo je uspešno rešila zgornja 

polovica dijakov, razvrščenih po doseženih točkah, ki so se udeležili tekmovanja. 
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Slika 33. Primerjava uspešnosti reševanja 11. naloge z NPZ leta 2013/14 in 15. naloge s tekmovanja 

2016/17. Zelena barva označuje delež učencev, ki so nalogo rešili pravilno, rdeča pa delež tistih, ki naloge 

niso rešili pravilno. 

 

Učenci testne skupine so NPZ nalogo rešili z 31 % uspešnostjo, medtem ko so nalogo 

s tekmovanja rešili le z 18 % uspešnostjo. Slabše so reševali tekmovalno nalogo, 

čeprav se je le-ta uvrstila na tekmovanju Čmrlj v rumeno območje, naloga z NPZ pa 

se je na NPZ uvrstila v rdeče območje. 

 

 

Slika 34. Odgovori učencev 11. naloge z NPZ šolskega leta 2013/14. 
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V grafu na sliki 34 izstopata dva odgovora, na katera je odgovorilo 31 % in 32 % 

učencev, se pravi dobra polovica vseh učencev testne skupine. Obe skupini učencev 

sta se odločili za enega izmed odgovorov, ki ima v rezultatu podano napetost 6 V, ki 

je del pravilnega odgovora. 

 

 

Slika 35. Odgovori učencev 15. naloge s tekmovanja šolskega leta 2016/17. 

 

Noben od odgovorov naloge VI (na sliki 35) testne skupine ne izstopa, od koder bi 

lahko sklepali, da so učenci izbrali odgovor naključno. Tako kot pri tretjem paru nalog 

tudi na tem mestu izstopa delež učencev, ki niso reševali naloge. NPZ naloge ni 

reševalo 18 % vseh sodelujočih učencev, medtem ko naloge s tekmovanja ni reševalo 

kar 25 % učencev. Če upoštevamo le učence, ki so reševali posamezno nalogo, se 

uspešnost reševanja naloge 6 poveča na 38 % ter naloge VI na 23,6 %. Iz tega podatka 

sklepamo, da so učenci testne skupine šibki v znanju na področju elektrike. 
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7. SEDMI PAR NALOG 

Tudi zadnji par nalog zajema temo elektrike. 

 

 

Slika 36. Naloga 19. a z NPZ v šolskem letu 2015/16. 

 

Naloga 7 je bila na NPZ leta 2016, pod zaporedno številko 19 a. Naloga preverja, ali 

učenec zna uporabiti zakonitosti delitve toka pri vzporedno vezanih porabnikih. 

Pravilen odgovor nam poda črka B, ki trdi, da največji tok kaže ampermeter A3, saj se 

pri vzporedni vezavi tok, ki ga kaže A3, porazdeli med porabnike. 

Nalogo uvrščamo v modro skupino nalog, saj je nalogo uspešno rešila le zgornja 

desetina vseh učencev, ki so sodelovali na NPZ testu. Njihova uspešnost pri tej nalogi 

je bila 86%. 
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Slika 37. Naloga 15 s tekmovanja v šolskem letu 2014/15. 

 

Nalogo VII najdemo na tekmovanju v šolskem letu 2014/15 pod zaporedno številko 

15. Naloga preverja enak standard znanja kot prva naloga pri tem paru. Rešitev 

naloge je A, »poveča se tok skozi upornik R2«.  

Naloga spada v sivo skupino nalog, kar pomeni, da naloge ni uspešno rešila niti 

najboljša desetina dijakov. Opazimo tudi, da je to najslabše reševana naloga na 

tekmovanju v tem šolskem letu, in sicer z uspešnostjo le 9 %. 

 

 

Slika 38. Primerjava uspešnosti reševanja 19. b naloge z NPZ leta 2015/16 in 15. naloge s tekmovanja 

2014/15. Zelena barva označuje delež učencev, ki so nalogo rešili pravilno, rdeča pa delež tistih, ki naloge 

niso rešili pravilno. 
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Glede na rezultate prejšnjega para nalog, ki je prav tako vseboval naloge iz elektrike, 

je 7. naloga najbolje reševana naloga iz poglavja elektrike. Skoraj polovica vseh 

učencev testne skupine jo je rešila pravilno. Pričakovano so učenci nalogo s 

tekmovanja rešili z le 7 % uspešnostjo.  

 

 

Slika 39. Odgovori učencev  na 19. a nalogo z NPZ šolskega leta 2015/16. 

 

V NPZ nalogi je dokaj izstopajoč odgovor tudi C, 29 % učencev je namreč odgovorilo, 

da vsi ampermetri kažejo enako velike tokove. Najmanj učencev je odgovorilo, da 

največji tok kaže ampermeter A2. 

 

 

Slika 40. Odgovori učencev na 15. nalogo s tekmovanja šolskega leta 2014/15. 
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Naloga VII je najslabše reševana naloga tako na primerjalnem testu kot tudi na 

tekmovanju v šolskem letu 2014/15. Na nalogo ni odgovorilo 15 % učencev, 30 % 

učencev pa je odgovorilo, da tok ostane enak skozi oba upornika. Glede na to, da 

noben od odgovorov ne izstopa, sklepamo, da so učenci naključno izbrali odgovor ali 

pa sploh niso odgovorili. 

Obeh nalog ni reševalo približno 15 % vseh učencev testne skupne. Iz podatkov 

razberemo, da polovica teh učencev ni odgovorili niti na NPZ nalogo niti na tekmovalno 

nalogo. Ob upoštevanju samo učencev, ki so reševali vsako od obeh nalog, se 

uspešnost reševanja naloge 7 zviša na 52,4 % ter uspešnost reševanja naloge VII na 

8,1 %. 

 

8. PRIMERJAVA IDENTIČNIH NALOG 

V šolskem letu 2018/19 najdemo dve nalogi v tekmovanju Čmrlj, ki sta identični 

nalogama z NPZ preizkusa v preteklih šolskih letih. Edina razlika je v številu ponujenih 

odgovorov. Ker je na tekmovanju možno izbirati med petimi ponujenimi odgovori, na 

NPZ pa med štirimi ponujenimi odgovori, je pri vsaki od nalog dodan en odgovor.  

Prvi par takih nalog je naloga 8 na tekmovanju Čmrlj in naloga 8 na NPZ leta 2016. 

 

 

Slika 41. Naloga 8 z NPZ v šolskem letu 2015/16. 
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Slika 42. Naloga 8 s tekmovanja v šolskem letu 2018/19. 

 

Naloga zahteva uporabo enačbe 2. Newtonovega zakona. V nalogi s tekmovanja je 

dodan odgovor (A) 100 m/s2. Pravilen odgovor je 10 m/s2, ki ga dobimo, če iz enačbe 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 pravilno izrazimo pospešek. Na tekmovanju je nalogo uspešno rešilo 66,5 % 

dijakov. Naloga spada v rumeno območje, saj jo je kar 71 % učencev iz rumenega 

območja rešilo uspešno, iz zelenega območja pa 58 %, iz česar lahko 

predpostavljamo, da gre za lažjo nalogo. Identična naloga se na preizkusu NPZ uvršča 

v rdečo skupino nalog, kar pomeni, da so učenci, katerih dosežki so med 70 % in 80 % 

vseh udeleženih, to nalogo rešili uspešno. Učenci, ki spadajo v zeleno območje, so 

nalogo reševali s 55 % uspešnostjo, učenci v rumenem območju pa s 57 % 

uspešnostjo. Po podatkih sklepamo, da v NPZ preizkusih naloga velja za srednje 

zahtevno. Torej je nalogo zelena skupina učencev pri obeh preizkusih reševala zelo 

podobno, medtem ko je rumena skupina učencev na tekmovanju uspešneje reševala 

nalogo kot rumena skupina učencev na NPZ. Tabela 4 nam pove, da dodan odgovor 

A ne vpliva na umestitev naloge v barvno skupino, saj se je za ta odgovor odločilo le 

3,4 % vseh udeleženih dijakov tekmovanja. Zanimiv je podatek, da na tekmovanju kar 

13 % vseh udeleženih ni odgovorilo na nalogo, medtem ko je v povprečju na NPZ delež 

neodgovorjenih nalog izbirnega tipa okoli 1 %, kar je zanemarljivo. Podatek, da je 

nalogo uspešno rešilo 66,5 % dijakov, se nanaša le na dijake, ki so odgovarjali. Če 

upoštevamo vse dijake, se odstotek uspešnosti zmanjša na 58 %. Kljub temu se 

barvna skupina naloge ne spremeni, kar opazimo v tabeli 6. videti je, da v vsaki barvni 

skupini dijakov približno enak delež dijakov ni reševalo naloge. 
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Drug par skoraj enakih nalog predstavljata naloga 11 na tekmovanju Čmrlj in naloga 5 

na NPZ v šolskem letu 2011/12. 

 

Slika 43. Naloga 5 z NPZ v šolskem letu 2011/12. 

 

Slika 44. Naloga 11 s tekmovanja v šolskem letu 2018/19. 

 

Naloga zahteva razumevanje temperaturnega raztezanja kovin. Tudi če učenec ne 

pozna enačbe za temperaturni koeficient linearnega raztezka, ki se glasi 𝛼 =
∆𝑙

𝑙∙∆𝑇
 , 

lahko nalogo reši s pomočjo razmisleka. Na raztezek snovi namreč vplivajo 

sprememba temperature, velikost telesa in vrsta snovi. Ker gre v obeh primerih za 

jekleno palico, učenec upošteva le dvoje: čim večja je sprememba temperature telesa, 

tem večji je raztezek, ter čim večja je dolžina telesa, tem večji je raztezek. V obeh 

primerih gre za premo sorazmerje, zato mora učenec množiti 0,012 mm z dolžino in 

temperaturno spremembo tračnice, saj imamo osnovno palico z dolžino 1 m in podan 

raztezek za spremembo temperature palice za 1 K. V obeh primerih je pravilen 

odgovor D, da se 10 m dolga jeklena tračnica podaljša za 6 mm. Na tekmovanju Čmrlj 

je dodan odgovor (E) 12 mm. Na tekmovanju je nalogo uspešno rešilo 67,4 %, medtem 

ko jo je na NPZ nalogo uspešno rešilo le 37 % vseh učencev. Tabela 4 nam pove, da 

4,3 % dijakov ni rešilo naloge, kar bistveno ne vpliva niti na barvno skupine naloge niti 

na uspešnost reševanja posameznega barvnega območja dijakov. Iz tabele 4 nazorno 



53 
 

vidimo tudi, da je dodani odgovor E izbralo le 0,6 % vseh udeleženih dijakov. Sklepamo 

lahko, da dodatni odgovor na tekmovanju Čmrlj ni vplival na porazdelitev odgovorov 

med dijaki niti za manj niti za zelo uspešne tekmovalce. Na NPZ naloga spada v modro 

skupino in tako velja za težjo nalogo na preizkusu, medtem ko na tekmovanju identična 

naloga spada v rumeno skupino in jo uvrščamo med lažje naloge na tekmovanju. Na 

NPZ je nalogo rešilo uspešno le 71 % najuspešnejših učencev, kamor spadajo učenci 

v modrem območju, za primerjavo pa lahko navedemo podatek, da so nalogo učenci 

v rdečem območju rešili le s 45 % uspešnostjo. Vidimo lahko velik preskok v uspešnosti 

med najuspešnejšimi učenci in ostalimi udeleženimi učenci. 
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UGOTOVITVE 
 

 

Slika 45. Primerjava v uspešnosti reševanja podobnih nalog učencev testne skupine.  Modri stolpci 

predstavljajo uspešnost reševanja posamezne naloge z NPZ, zeleni stolpci pa uspešnost reševanja 

posamezne naloge s tekmovanja ob upoštevanje vseh sodelujočih učencev. 

 

Na sliki 45 je prikazana uspešnost reševanja nalog testne skupine. S testom podobnih 

nalog lahko neodvisno primerjamo zahtevnost nalog na NPZ in na tekmovanju Čmrlj, 

saj imamo skupino učencev, ki je sočasno reševala naloge iz obeh testov. S tem lahko 

tudi odgovorimo na drugo raziskovalno vprašanje, kjer se sprašujemo, ali so naloge 

na NPZ v povprečju bolj ali manj zahtevne od nalog na šolskem tekmovanju iz fizike. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so naloge na tekmovanju Čmrlj v 

večini bolj zahtevne od nalog na NPZ preizkusih. Isti učenci so namreč pet NPZ nalog 

v sedmih parih podobnih nalog reševali uspešnejše od nalog s tekmovanja. V analizi 

podobnih nalog smo ugotovili tudi, da izstopata dva para nalog, kjer velik del učencev 

ni reševal naloge. Ker oba para primerljivih nalog zajemata temo elektrike sklepamo, 

da imajo učenci pri fiziki najmanj znanja prav o elektriki. Ker gre za testno skupino, 

lahko na rezultate precej vpliva dejstvo, da učenci, ki so sodelovali v raziskavi tisto leto 

niso imeli fizike na NPZ. Ker se na šolah, kjer imajo fiziko na NPZ, praviloma tisto leto 

bolj posvečajo fizikalnim vsebinam, bi to lahko vodilo v relativno nižjo uspešnost testne 

skupine. Učenci so vsebinsko najuspešnejše reševali naloge iz gibanja in najslabše 

naloge iz elektrike. 
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Tabela 7. Primerjava barvnih skupin NPZ nalog, uspešnost 10 % najuspešnejših učencev na NPZ testih, 

barvne skupine nalog tekmovanja Čmrlj ter povprečna uspešnost vseh udeleženih dijakov, ki so reševali 

posamezno nalogo na tekmovanju Čmrlj. 

 

 

Podatki v tabeli 7 se nanašajo na resnična NPZ in tekmovanja in nam kažejo, da so 

izbrane naloge s tekmovanja zajete v vseh barvnih skupinah, torej imamo naloge, ki 

jih je večina dijakov rešila pravilno, in naloge, ki jih tudi najuspešnejših 10 % dijakov ni 

rešilo pravilno. Nalogi III in VII veljata za najslabše reševani nalogi na posameznem 

tekmovanju in s tem tudi za najzahtevnejši. Pri drugem paru nalog opazimo, da je na 

NPZ 10 % najuspešnejših učencev nalogo rešilo s 96 % uspešnostjo, na tekmovanju 

pa so podobno nalogo vsi udeleženi dijaki rešili z 92 % uspešnostjo. Podobne 

ugotovitve nam pokažeta četrti in šesti par nalog. Nalogo 6 je modra skupina učencev 

reševala malo slabše, s 85 % uspešnostjo, dijaki na tekmovanju so podobno nalogo 

povprečno reševali s 65 % uspešnostjo. 

Podatki iz tabele 7 nakazujejo, da se šolskega tekmovanja iz fizike udeležuje skupina 

učencev, ki na NPZ tvori uspešnejši del populacije. Naša hipoteza je bila, da se 

tekmovanja udeležuje le najuspešnejši del populacije udeleženih na NPZ, vendar iz 

danih podatkov tega ne moremo potrditi. Sklepamo lahko morda le, da se tekmovanja 

udeležuje tudi populacija, ki na NPZ tvori rdeče območje, torej učence, katerih dosežki 

so na NPZ med 70 % in 80 % vseh udeleženih. To sklepamo zato, ker je na tekmovanju 

vsako leto več kot polovica nalog v modrem in sivem območju (tabela 5 in tabela 6). 

Če bi se tekmovanja udeležila le najuspešnejša skupina dijakov, sklepamo, da bi imeli 

več nalog v rumeni in rdeči skupini. Obenem pa ne pozabimo, da v drugem 

raziskovalnem vprašanju sklepamo, da so naloge v povprečju bolj zahtevne na 

tekmovanju kot na NPZ.

naloga NPZ naloga 10 % najboljših naloga Čmrlj naloga uspešnost vseh

1 rumeno 0,96 I modro 0,31

2 rdeče 0,95 II zeleno 0,92

3 modro 0,79 III sivo 0,2

4a rumeno 0,93 IV rumeno 0,71

4b sivo 0,39

5 sivo 0,61 V rdeče 0,38

6 rdeče 0,85 VI rumeno 0,63

7 modro 0,86 VII sivo 0,05
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ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo analizirali, kako uspešni so učenci in dijaki pri reševanju 

podobnih nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike in na tekmovanju Čmrlj, 

ter preverili, ali so naloge na tekmovanju zahtevnejše od nalog na NPZ.  

Med preizkusi nacionalnega preverjanja znanja iz fizike iz leta 2014 in 2016 ter med 

šolskimi tekmovanji Čmrlj iz let 2014, 2015 in 2017 smo izbrali pare podobnih nalog, 

na podlagi katerih primerjamo znanje fizike učencev in dijakov na obeh preizkusih. 

Podobne naloge iz različnih let smo združili in predpostavljali, da imajo različne 

generacije v povprečju približno enako znanje, saj so učni načrti že nekaj let 

nespremenjeni in tudi analize NPZ iz fizike nakazujejo, da med generacijami ni 

merljivih razlik. Da smo lahko izvedli analizo, smo morali najprej za vsako leto 

tekmovanja Čmrlj napraviti analizo podatkov na enak način, kot je narejena analiza 

nacionalnega preverjanja znanja s strani RIC-a. Na tak način smo lahko primerjali 

uspešnost reševanja nalog z dveh različnih testov. Iz analize podatkov lahko 

sklepamo, da se za udeležbo na tekmovanju odločijo uspešnejši učenci na NPZ testih, 

ne pa nujno le tisti iz skupine 10 % najbolj uspešnih, ampak tudi nekateri učenci, ki se 

na NPZ uvrščajo v rdečo skupino, torej v zgornjo četrtino celotne populacije. Glede na 

to, da je Čmrlj tekmovanje na šolski stopnji, je tak trend potrebno spodbujati – po eni 

strani z nekoliko lažjimi nalogami in po drugi strani s strani profesorjev fizike na srednjih 

šolah. Sočasno z motiviranjem dijakov za tekmovanje Čmrlj namreč pričakujemo, da 

bo profesor oziroma profesorica dijake motiviral oziroma motivirala za naravoslovje in 

fiziko kot vedo, kar je v času potrebe po večji naravoslovni pismenosti v družbi gotovo 

dobrodošlo. V prvem delu magistrske naloge smo eno izmed največjih razlik med 

reševanjem NPZ nalog in tekmovalnih nalog učencev in dijakov opazili pri izbiranju 

odgovorov. Velik delež dijakov na tekmovanju raje pusti nalogo nerešeno, kot da izbere 

odgovor, v katerega ni čisto prepričan, medtem ko je ta delež učencev na NPZ 

zanemarljiv. Razlog za to pripisujemo negativnim točkam na tekmovanju. 

Drugi del analize je sestavljen iz lastne raziskave, v katero smo vključili učence 

devetega razreda naključno izbranih osnovnih šol, ki so reševali za namen te raziskave 

pripravljen preizkus iz podobnih nalog s šolskega fizikalnega tekmovanja in NPZ. 

Glede na obseg nalog v preizkusu so učenci preizkus reševali 40 minut, kar je 

primerljivo s časom reševanja na NPZ in na tekmovanju. Na ta način smo lažje ocenili 

težavnost nalog na tekmovanju in NPZ testih, saj so naloge iz dveh različnih testov 
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reševali isti učenci. Podatki nam povedo, da so učenci uspešneje reševali naloge z 

Nacionalnega preverjanja znanja kot iz fizikalnega tekmovanja. Sklepamo, da so 

naloge na tekmovanju Čmrlj zahtevnejše od nalog na NPZ, kar je tudi pričakovano, saj 

se NPZ testov udeležijo vsi učenci in so obvezni, medtem ko so tekmovanja neobvezna 

in se jih načeloma udeležujejo dijaki, ki jih področje fizike zanima. Učenci, ki so reševali 

test, tisto leto na Nacionalnem preverjanju znanja niso imeli fizike za izbirni predmet. 

Mogoče bi vseeno prišlo do razlik v rezultatih, če bi dali test reševati učencem, ki so 

na NPZ imeli fiziko, saj se kljub temu, da s strani interpretacije znanja populacije to ni 

zaželeno, na šolah, na katerih se izvaja tretji predmet, v tekočem šolskem letu tistemu 

predmetu učitelji običajno bolj temeljito posvetijo. 

Čisto za konec ponovimo, do katerih raziskovalnih ugotovitev smo prišli v nalogi. Naše 

prvo raziskovalno vprašanje je bilo, ali lahko na podlagi primerljivih nalog z NPZ in s 

šolskega tekmovanja iz fizike ocenimo »znanje« obeh skupin učencev in nato na 

podlagi tega presojamo zahtevnost preostalih nalog na obeh preizkusih znanja. Na 

podlagi analize rezultatov NPZ in tekmovanja Čmrlj ugotavljamo, da lahko ocenimo 

»znanje« in primerjamo zahtevnost nalog obeh preizkusov znanja, le z enako metodo 

analize podatkov moramo uporabiti. 

Naše drugo raziskovalno vprašanje je bilo, ali so naloge na NPZ v povprečju bolj ali 

manj zahtevne od nalog na šolskem tekmovanju iz fizike. Na podlagi analize rezultatov 

NPZ in tekmovanja Čmrlj ter lastnega testa v razredu ugotavljamo da so naloge na 

tekmovanju Čmrlj v večini bolj zahtevne od nalog na NPZ preizkusih.  

Naša hipoteza pred začetkom raziskovanjem je bila, da se šolskega tekmovanja iz 

fizike udeležuje skupina učencev, ki na NPZ tvori najuspešnejši del populacije. Na 

podlagi analize vseh že omenjenih rezultatov lahko sklepamo, da se poleg skupine 

učencev, ki na NPZ tvori najuspešnejši del populacije tekmovanja, le-tega udeležuje 

tudi populacija, ki na NPZ tvori rdeče območje, torej učenci, katerih dosežki so na NPZ 

med 70 % in 80 %  vseh udeleženih.   
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Priloga – Test podobnih nalog 

 

1. Grafa prikazujeta dve različni gibanji. Pod vsakim grafom zapiši, za katero vrsto 
gibanja gre. Odgovore izbiraj med: mirovanje, enakomerno gibanje, enakomerno 
pospešeno gibanje, enakomerno pojemajoče gibanje, neenakomerno pospešeno 
gibanje. 

 

a)      b) 

 

 

 

 

 

 

Odgovor: ________________________  Odgovor: _________________________ 

 

 

2. Kroglico iz mehkega plastelina spustimo z roke, da pade na tla. Kateri graf pravilno 
kaže odvisnost hitrosti od časa padanja? 

 

  Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

  

   A    Graf 1. 

   B    Graf 2. 

   C    Graf 3. 

   D    Graf 4. 
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3. Letalo se  s hitrostjo 
m

80
s

 dotakne tal pristajalne steze. Med gibanjem po stezi letalo 

enakomerno zavira s pojemkom 2,5 
2s

m
. 

Kolikšno pot opravi letalo med ustavljanjem na pristajalni stezi? 

 

 

 

Odgovor:  _______________________________  

 

4. Anja je dala v posodo z vodo kuhano jajce. Jajce je potonilo. Potem je vodi dodajala 
sol in sproti mešala tako dolgo, da je jajce začelo lebdeti.  

 

a)  Zakaj je jajce začelo lebdeti? 

       Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

  A   Ker se je povečala teža jajca. 

  B   Ker se je zmanjšala teža jajca. 

  C   Ker se je povečala sila vzgona na jajce. 

  D   Ker se je zmanjšala sila vzgona na jajce. 

 

b)  Za opisani poskus v trditve spodaj na vsako prazno mesto vpiši znak ''>'' ali ''<'' ali ''='', 
da bodo                                                    trditve pravilne. 

 

     Gostota slane vode, ko jajce lebdi _____ Povprečna gostota kuhanega jajca 

 

   Gostota neslane vode _____ Povprečna gostota kuhanega jajca 

 

 

5. Oko in camera obscura sta si v marsičem podobni, a vendarle sta med seboj različni. 
Kakšna slika nastane v očesu in kakšna v cameri obscuri? 

           Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A     V očesu obrnjena, v cameri obscuri obrnjena. 

B     V očesu pokončna, v cameri obscuri obrnjena. 

C     V očesu obrnjena, v cameri obscuri pokončna. 

D     V očesu pokončna, v cameri obscuri pokončna. 
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6. Janko je najprej sestavil električni krog z baterijo in eno žarnico. Z ampermetrom je 
meril električni tok skozi žarnico, z voltmetrom pa napetost med priključkoma žarnice, 
kakor kaže slika A. Nato je v vezje dodal še eno enako žarnico, kakor kaže slika B. 
Obakrat je zapisal rezultate meritev. 

A1
A2

V1

V2

6 V 6 V

A B

 

 

Med trditvami spodaj je lahko le ena rezultat Jankovih meritev. Katera je ta trditev? 

         Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

   A    Voltmeter V1 je kazal 6 V, ampermeter  A2 pa 0,2 A. 

   B    Ampermeter A1 je kazal 0,1 A, voltmeter V2 pa 12 V. 

   C    Voltmeter V1 je kazal 3 V, voltmeter V2 pa 6 V. 

   D    Ampermeter A1 je kazal 0,2 A, ampermeter A2 pa 0,1 A. 

 

7.   Narisana je shema električnega kroga z enakimi žarnicami in z ampermetri.  

 

Med trditvami spodaj izberi pravilno trditev. 

         Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

    A     Največji tok kaže ampermeter A2. 

    B     Največji tok kaže ampermeter A3. 

      C     Vsi ampermetri kažejo enako velike tokove. 

    D     Vsi ampermetri kažejo različno velike tokove. 
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I. Na sliki desno je graf hitrost v odvisnosti od časa za premo gibanje nekega telesa. 

 
Kateri graf koordinate v odvisnosti od časa od a) do d) ustreza temu gibanju? 

 

 

 

 

 

 

A    Graf a). 

B    Graf b). 

C    Graf c). 

D   Graf d). 

E    Nobeden izmed grafov od a) do d) ni ustrezen. 

 

 

II. Na grafu je narisana hitrost telesa v odvisnosti od časa za neko gibanje. To gibanje 
je: 
 

A     Enakomerno pospešeno, hitrost se povečuje. 

B     Enakomerno gibanje. 

C     Telo ves čas miruje. 

D     Enakomerno pojemajoče, hitrost se zmanjšuje. 

E     Nobena izmed trditev od A do D ni pravilna. 
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III. Policija je na kraju prometne nesreče izmerila 32 m dolgo sled zaviranja enega od 
avtomobilov.  
Kolikšna je bila hitrost tega avtomobila pred zaviranjem, če predpostavimo, da je 
avtomobil na ravni cesti enakomerno zaviral do mirovanja in je koeficient trenja med 
pnevmatikami in cestiščem 0,85? 
 

A   23 km/h. 

B   59 km/h. 

C   84 km/h. 

D   91 km/h. 

E   Za izračun hitrosti je premalo podatkov. 

 

 

IV. Kaj se zgodi s trupom tovorne ladje, ko z morja zapluje v reko? Gostota morske vode 
je 1,03 kg/l. 
 

A   Potopi se nekoliko globlje v vodo.  

B   Nekoliko se dvigne iz vode. 

C   Ostane enako potopljen.  

D   Za odgovor rabimo podatek za maso ladje. 

E   Za odgovor potrebujemo podatek za maso in prostornino ladje. 

 

 

V. Iz škatle v obliki kocke s stranico 50 cm izdelamo camero obscuro tako, da v sredino 
ene izmed ploskev zvrtamo majhno luknjico. Na razdalji 35 cm od luknjice postavimo 
svečo, tako da znotraj škatle na ploskvi nasproti luknjice nastane slika plamena. 
Kakšna je nastala slika v primerjavi s plamenom? 
 

A   Obrnjena in povečana. 

B   Pokončna in povečana.  

C   Obrnjena in enako velika. 

D   Pokončna in pomanjšana.  

E   Obrnjena in pomanjšana. 
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VI. Na spodnji sliki sta shemi dveh vezij iz samih enakih upornikov. Med kateri dve točki 
na shemi B moramo vezati še en enak upornik, da bo skozi vir v vezju B tekel enak 
tok kot skozi vir v vezju A? 
 

 

 

A   Med T1 in T2 namesto obstoječe žice.  

B   Med T1 in T3. 

C   Med T1 in T2 poleg obstoječe žice.  

D   Med T2 in T4. 

E   Med T3 in T4 poleg obstoječega upornika. 

 

 

VII. V vezju na sliki vežemo vzporedno k uporniku R1 še en upornik. 
Kaj se zgodi s tokom? 

 

 

 

 

 

A   Poveča se skozi R2. 

B   Zmanjša se skozi R2. 

C   Zmanjša se skozi R1, ostane enak skozi R2. 

D   Poveča se skozi R1, ostane enak skozi R2. 

E   Ostane enak skozi R1 in R2. 


