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POVZETEK 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je eno izmed eksternih preverjanj znanja v Republiki 

Sloveniji, s katerim se pridobivajo diagnostični podatki o znanju učencev šestega in 

devetega razreda osnovne šole. Učenci na isti dan, ob isti uri, rešujejo enake preizkuse 

znanja pod enakimi pogoji, s čimer se zagotovi strokovnost, verodostojnost in objektivnost 

preverjanja znanja. Učenci rešujejo preizkuse znanja iz matematike, materinega jezika in 

tujih jezikov, v devetem razredu pa namesto slednjega imajo preizkus iz tretjega predmeta, 

ki ga določi resorni minister vsako leto posebej. V šolskem letu 2017/18 se je preverjalo na 

nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu tudi znanje kemije. Z analizo rezultatov 

preverjanja znanja je mogoče pridobiti informacije o razumevanju kemijskih pojmov pri 

učencih na koncu osnovnošolskega izobraževanja. Namen magistrskega dela je izvesti 

poglobljeno analizo napak, ki so jih učenci pri reševanju preizkusov znanja iz kemije na 

nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2017/18 naredili. Poleg tega je namen dela 

tudi ugotavljanje, kako so učitelji ocenjevalci vrednotili preizkuse znanja učencev. V vzorec 

je bilo vključeno 400 naključno izbranih preizkusov znanja iz kemije, ki jih je posredoval 

Republiški izpitni center (RIC). Izvedena je bila poglobljena analiza odgovorov, ki so jih 

učenci podali na naloge v preverjanju ter vrednotenja, ki so jih podali učitelji ocenjevalci. 

Na osnovi rezultatov analize je mogoče podati zaključke o razumevanju kemijskih pojmov 

osnovnošolcev, pri katerih vsebinah so napake najštevilčnejše ter kakšna je njihova narava, 

ter hkrati kako objektivni so bili učitelji ocenjevalci pri vrednotenju preizkusov znanja. 

Najpogostejši napačni odgovori, ki so se pojavljali pri nalogah so bili: (1) napačna uporaba 

in branje simbolnega kemijskega jezika; (2) napačna uporaba matematičnih operacij; (3) 

neustrezno narisane oz. brane grafične predstavitve; (4) neustrezno pisanje in branje 

kemijskih formul in enačb kemijskih reakcij. Največ napak pri vrednotenju so učitelji 

ocenjevalci storili ko so (1) vrednotili pomankljive odgovore kot pravilne ter (2) so 

neustrezno sledili navodilim za vrednotenje. Iz zaključkov je mogoče povzeti, na katere 

korake v učnem procesu kemije naj bodo učitelji bolj pozorni, da ne bo prišlo pri njihovih 

učencih do napačnih razumevanj, ter kako se pripraviti na vrednotenje preverjanj, da bo le-to 

čim bolj objektivno.  

Ključne besede: preverjanje znanja, eksterno preverjanje znanja, nacionalno preverjanje 

znanja, napačna razumevanja kemijskih pojmov 
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ABSTRACT 

National Assesment of Knowldege (NAK) is one of the external knowledge assesments in 

the Republic of Slovenia, with which diagnostic infromation is obtained about the 

knowledge of 6th and 9th grade students in primary school. On the same day and the same 

hour, all students take the same exam under same conditions, which ensures proffesionalism, 

credibility and objectivity of the exam. students take exams from mathematics, language and 

foreign languages and in the 9th grade, instead of the latter, they take an exam from an 

additional subject, which is chosen by the minister of education. In the school year of 

2017/2018 the subject was chemistry. With the acquired data received from the results of the 

assesment it is possible to make an analysis of 9th grade students knowledge of chemistry. 

The purpose of this master's thesis is to analyse mistakes made by students on the National 

Checking of knowledge from chemistry in the 2017/2018 school year. The purpose of this 

thesis is also to analyse how the teachers have evaluated these exams. The sample of the 

research consisted of 400 complete exams from chemistry in the 2017/2018 school year, 

which were mediated by the Republic Exam Center (REC). An analysis was done on the 

answers the students gave on the assignments and evaluations by the teachers. Based on the 

results of the analysis it is possible to give conclusions about pupuls understanding of 

chemical concepts, at which topics they had the most issues and what was the nature of these 

issues and how objectively were teachers assessing the exams. The most common incorrect 

anwsers that appeared in the sample were (1) wrong use and reading of symbolical chemical 

language, (2) wrong use of mathematical operations, (3) incorrectly drawn and read 

graphical presentations and (4) incorrect reading and writing of chemical formulas and 

reactions. The mistakes teachers made, which caused them to assess the assingments 

incorrectly, were also show in the results. Teachers assessed partial anwsers as correct or 

they did not follow the assessment rules correctly. From the conclusions it is possible to 

conclude what chemistry teachers should pay attention to, and how to prepare themselves on 

assessing the exams as objectivly as possible.  

Key words: Knowledge assessment, External knowledge assessment, National Checking of 

knowledge, Misconceptions of chemical concepts 
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1.Uvod 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je eno izmed eksternih preverjanja znanja, ki so vsako 

leto izvedeni v republiki Sloveniji na vseh osnovnih šolah. Namen preverjanja je 

pridobivanje diagnostične informacije o uspešnosti doseganja učnih ciljev pri učencih in 

učenkah v različnih predmetih. Zaradi zagotavljanja strokovnih standardov pri izdelavi, 

izvedbi in ocenjevanju preverjanja je visoka objektivnost, veljavnost in zanesljivost 

preverjanja zagotovljena. Pridobljene informacije o znanju lahko uporabljajo učenci, starši, 

učitelji in ravnatelji za načrtovanje nadaljnega šolskega dela. Uporabijo jo lahko tudi drugi 

strokovni pedagoški delavci, ki lahko z njeno pomočjo vpeljejo spremembe v učne načrte in 

šolski sistem. Ker so novi podatki pridobljeni vsako leto pri obveznih predmetih, so lahko 

vpeljane spremembe neprestano spremljane, s čimer se lahko zagotavlja visoka kakovost 

izobarzbe.V magisterskem delu se je podrobneje analiziralo Nacionalna preverjanja znanja 

iz kemije iz šolskega leta 2017/2018. Iz analize se je ugotovilo, v katerih preverjanih temah 

iz predmeta kemije so učenci dobro izobraženi in pri katerih temah so na naloge povečini 

napačno odgovarjali. Magistrsko delo je tudi ugotavljalo objektivnost vrednotenja učiteljev 

ocenjevalcev, ki so vrednotili preverjana z vidika upoštevanja moderiranih rešitev.  
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2.Teoretična izhodišča 

2.1 Preverjanje znanja 

2.1.1 Opredelitev preverjanja in ocenjevanja znanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja sta opredeljena v uradnem dokumentu republike 

Slovenije, v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli (2013), kjer je v 40 členih opredeljen namen preverjanja in ocenjevanja znanja 

ter kako se mora izvajati v osnovni šoli. V tretjem členu pravilnika je zapisano, da je 

preverjanje znanja metoda zbiranja informacij o tem, kako učenec dosega učne cilje, ki so 

zapisani v učnih načrtih. Učitelj preverja znanje učencev pred, med ter na koncu obravnave 

učnih vsebi. S preverjanjem učitelj znanja ne ocenjuje. Z ocenjevanjem znanja učitelj 

ugotvalja, v kolikšni meri je učenec dosegel določene cilje, ki so v učnem načrtu. 

Ocenjevanje znanja se opravi na koncu obravnavane učne vsebine in po končanem 

preverjanju znanja iz teh učnih vsebin. V četrtem členu pravilnika je opredeljna javnost 

ocenjevanja. Učenci in njihovi starši morajo biti seznanjeni s predpisi, ki urejajo preverjanje 

in ocenjevanje znanja ter kako lahko učenec napreduje, s cilji učnega načrta ter s kriteriji in 

načinom določanja rokov ocenjevanja. Učenci in starši morajo biti tudi sprotno obveščeni o 

vseh doseženih rezultatih pri ocenjevanju in imajo pravico v vpogled v izdelke, ki so bili 

ocenjeni. V prvem in drugem razredu se učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje z 

opisnimi ocenami, od tretjega razreda naprej pa s številčnimi ocenami od ena do pet (Zakon 

o osnovni šoli, 1996).  

Ocenjevanje znanja je eden izmed ključnih elementov optimizacije učnega procesa in 

napredovanje učnega sistema, saj nam lahko poda diagnostične informacije. S tem lahko 

preverjamo kvaliteto in kvantiteto učenčevega znanja (Bernholt in Parchmann, 2011 in 

Bennett, Dunlop, Knox in Whitehouse, 2017). 

2.1.2 Opredelitev učnega cilja 

V šoli mora biti namen pouka jasno definiran, saj je le tako lahko racionaliziran. To je danes 

doseženo tako, da se postavijo učni cilji, ki definirajo, kaj je namen pouka. Učni cilji 

posameznih predmetov so navedeni v učnih načrtih, s katerimi se tudi določi vsebino 

posameznih predmetov ter standarde znanja (Zakon o osnovni šoli, 1996).  

Učni cilji se delijo na splošne učne cilje ter na operativne učne cilje. Splošni učni cilji so 

cilji, katere skušajo učenci prednostno razvijati tekom celega šolskega leta. Gre za vrline, 

spretnosti in odnose, katere učenci ne morejo nikoli popolnoma usvojiti, lahko jih le 

neprestano izboljšujejo (npr. Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz več virov). 

Namen teh ciljev je, da učenci razvijejo način razmišljanja, ki je potreben za razumevanje 

izbranega predmeta. Operativni učni cilji pa definirajo znanja, spretnosti in postopke ki jih 

morajo učenci usvojiti znotraj posameznega učnega sklopa. To učitelj doseže tako, da 

skrbno načrtuje svoj pouk, učenec pa s svojim delom in izpolnjevanjem dolžnosti, ki jih ima 

do predmeta (Bačnik idr., 2011).  

Pri predmetu kemije se operativni učni cilji delijo v posamezne vsebinske sklope, vsak s 

svojo temo in učnimi cilji, ki se na to temo nanašajo. Ti sklopi diktirajo, kakšno vsebino bo 

učitelj poučeval v določenem šolskem obdobju, vendar pa je odločitev, kakšen bo vrstni red 
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teh sklopov, odvisna od učitelja. Znotraj sklopov so opisana obvezna znanja, ki jih morejo 

učenci osvojiti ter izbirna znanja, ki jih učitelj lahko obravnava, če želi. V osmem in 

devetem razredu osnovne šole učenci predelajo sledeče vsebinske sklope pri pouku kemije: 

Kemija je svet snovi, Atomi in periodni sistem elementov, Kemijske reakcije, Elementi v 

periodnem sistemu, Kisline, baze in soli, Družina ogljikovodikov s polimeri, Kisikova 

družina organskih spojin, Dušikova družina organskih spojin ter Množina snovi (Bačnik idr., 

2011). 

2.1.3 Opredelitev standardov znanja  

Standardi znanja predmeta izhajajo iz učnih ciljev. Ali je učenec dosegel določen standard 

znanja, mora za to poskrbeti učitelj z načrtovanjem in izvedbo pouka, učenec pa z rednim in 

odgovornim delom in učenjem. Učitelj na podlagi standardov znanja sestavi kriterije za 

preverjanje in ocenjevanje znanja. Za vsak vsebinski sklop so v učnem načrtu posebej 

postavljeni standardi znanja ter minimalni standardi znanja . Minimalni standardi znanja so 

standardi, katere mora učenec doseči pri vsakem sklopu, da napreduje v višji razred. Učitelj 

si pa mora ves čas prizadevati, da učenec doseže čim višjo raven znanja v skladu s svojimi 

sposobnosti, ne le minimuma (Bačnik idr., 2011) 

2.1.4 Načini preverjanja znanja  

Znanje o preverjanju je eden izmed ključnih pedagoških znanj, ki jih mora učitelj imeti. 

Tacoshi in Fernandez (2014) trdita, da je preverjanje znanja ključna komponenta PCK 

(znanje za poučevanje), saj je uspešna uporaba preverjanja potreba za preverjanje dosežkov 

učencev. Koncept PCK-ja je prvi predstavil Lee Shulman, ki ga je opisal kot učiteljevo 

znanje o transformaciji in predstavitvi učne vsebine in materialov na način, da je razumljiva 

za druge. Katere so komponente PCK in kakšne povezave so med njimi je še vedno stvar 

diskusije, vendar preverjanje znanja vseeno ostaja kot ena izmed ključnih komponent 

(Schultz, Lawrie, Bailey in Dargaville, 2018 ter Chen in Wei, 2015). 

Za ustrezno preverjanje kvalitete učenčevega znanja je potrebno, da je prevenjanje 

ustrezno oblikovano, saj se s tem lahko imperično dokaže raven pridobljenega znanja, ki so 

ga učenci osvojili preko obdobja (Holme, 2003).  

Obstaja več različnih oblik preverjanja znanja, vsaka izmed katerih služi svoji funkciji 

znotraj učnega procesa. Na odločitev, katero obliko bo učitelj izbral za preverjanje znanja, 

lahko vpliva mnogo spremenljivk, med katere na primer spadajo sposobnosti njegovih 

učencev, vsebino ki jo preverja, kakšni so minimalni standardi znanja ter kakšno informacijo 

želi učitelj pridobiti od učencev iz preverjanja znanja (Tacoshi in Fernandez, 2014). 

Preverjanja znanja se najprej delijo glede na njihov namen, kjer se lahko razdelijo na 

diagnostično, formativno ali sumativno preverjanje znanja. Z diagnostičnim preverjanjem 

znanja učitelj preverja predznanje učencev. Tako lahko učitelj zagotovi, da so vsi učenci na 

isti ravni, preden nadaljujejo z novo snovjo, s čimer se zagotovi uspešnejše učenje. S 

formativnim preverjanjem znanja učitelj preverja kakovost njegovega poučevanja ter o delu 

njegovih učencev. Učitelj lahko tako sproti preverja, ali učenci razumejo učno vsebino, 

oziroma če učenci pravilno opravljajo zadano delo. Tako lahko učitelj preverja, ali je 

njegova razlaga ustrezna, in če ni, lahko ponovno razloži na drugačen način. S sumativnim 

preverjanjem znanja, ki ga učitelj izvede na koncu učnega obdobja, pa učitelj preveri celotno 
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znanje učenca v nekem obdobju (Žagar, 2009). Preverjanje znanja se deli tudi glede na 

načine pridobivanja informacij. Deli se na ustno, pisno ter praktično preverjanje znanja. Pri 

ustnem preverjanju znanja učitelj vodi pogovor z učencem, ter tako skuša iz njega pridobiti 

njegovo znanje. V takšnem neposrednem stiku učitelj lahko učencu individualizira 

vprašanja, ter mu postavlja dodatna podvprašanja, s čimer ga lahko usmerja in spodbuja, 

medtem ko učenec lahko svoje odgovore obrazloži in predstavi miselni proces, s katerim je 

prišel do odgovora. Pri pisnem preverjanju znanja učenci pisno izpolnjujejo vprašalnik, ki ga 

učitelj pripravi vnaprej. To je najbolj objektivna oblika preverjanja znanja, saj vsi učenci 

odgovarjajo na enaka vprašanja in vsem je dan enak čas za reševanje nalog. Učenci si sami 

diktirajo tempo reševanja ter vrstni red reševanja nalog. Takšno preverjanje je tudi časovno 

ekonomično, in učitelj lahko shrani preverjanje znanja za bodoče posvetovanja z učencem. 

Tretja oblika preverjanja znanja je praktično preverjanje znanja, kjer učenci s praktičnim 

delom pokažejo svoje znanje (npr. izdelek, eksperiment, predstavitev...). Takšno preverjanje 

znanja ustrezno pokaže, kako bi se učenci odzvali v realnih situacijah, zaradi česar ima 

dobro vsebinsko veljavnost. Učenci tudi niso pod časovnim pritiskom, saj imajo običajno 

daljše časovno obdobje za pripravo in/ali izvedbo (Žagar, 2009).  

Vsaka od naštetih oblik pridobivanja informacij pa tudi ni brez šibkih točk. Pri ustnem 

preverjanju znanja lahko pride do subjektivnih vplivov, iz strani učitelja in učenca, saj 

nekateri učenci lahko takšne preverjanje slabše opravijo, ker imajo težave z izražanjem 

(trema, težave z izražanjem, tuji učenci...). Takšna oblika preverjanja je tudi časovno 

neekonomična, saj lahko učitelj porabi daljše časovno obdobje, da preveri vse učence. Pisno 

preverjanje znanja je lahko zelo neosebno, saj ni nobenega stika med učencem in učiteljem. 

Praktično preverjanje znanja pa je lahko nezanesljivo, nereprezentativno in izredno časovno 

zamudno (Žagar, 2009). Žakelj (2012) trdi, da se mora učitelj odločiti katero obliko 

preverjanja znanja bo izbral glede na vsebino ki jo preverja. Določena znanja učenci veliko 

lažje izražajo v pisni obliki (npr. računanje), medtem ko je ustno preverjanje znanja 

primerno za druge primere (npr. obrazložitve, procesi).  

Za ustrezno preverjanje znanja učencev Žagar (2009) priporoča, da učitelj kombinira vse 

tri načine preverjanja znanja, s čimer lahko čim bolj zajame znanje učencev ter se jim lahko 

bolje prilagodi, glede na njihove sposobnosti.  

2.1.5 Načela preverjanja znanja 

Učitelj v osnovni šoli mora med preverjanjem znanja spoštovati sledeča načela: (1) Učitelj 

spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi; (2) Učitelj upošteva 

poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in interpretacije ter 

sposobnost ustvarjalne uporabe znanja; (3) učitelj uporablja različne načine preverjanja in 

ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma standarde znanja in glede na razred; (4) učitelj pri 

vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje; (5) 

učitelj daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem 

napredovanju, (6) učitelj omogoča učencu kritični premislek in vpogled v usvojeno znanje; 

(7) učitelj prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji. (Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013). Učitelj se 

mora držati določenih načel tudi ko sestavlja preverjanje ali ocenjevanja znanja. Ta načela 

so: (1) naloge v preverjanju morajo biti jezikovno ustrezne; (2) učitelj ne preverja 
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spominskega znanja učencev; (3) vprašanja v preverjanju ne smejo biti sugestivna; (4) 

naloge v preverjanju ne smejo zavajati učencev; (5) primeri ne smejo posegati v intimnost 

učencev; (6) za vsak tip naloge mora učitelj podati navodilo, kako naj učenci nalogo rešijo 

(Žagar, 2009).  

Pri oblikovanju preverjanja znanja, se mora učitelj vprašati, kaj od naučenega se mora 

preveriti: Kolikšen delež posameznega predmeta bo učitelj preverjal? V današnjem svetu, 

kjer imajo učitelji vedno več odgovornosti, je pomembno, da se držijo določenih načel, da 

lahko lažje zagovarjajo vprašanja, ki so jih postavili v svoje preverjanje znanja (Holme, 

2003). Preverjanje znanja mora tudi voditi učni proces in mora služiti kot spodbuda za 

nadaljno pridobivanje znanja pri učencih, ter mora podati učiteljem povratno informacijo, da 

lahko uspešno načrtujejo nadaljno učenje (Tacoshi, Fernandez, 2014). Učitelj pa se mora s 

preverjanjem tudi priagajati, še posebej če gre za učence s posebnimi potrebami. V 

pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013) je v petem členu zakonsko uveljavljeno, da lahko učitelj za učence s posebnimi 

potrebami individualizira preverjanje tako, da so vse, ali večina, ocen pridobljenih na osnovi 

pisnih izdelkov. Dobro preverjanje znanja pa ni le način pridobivanja informacij, ampak 

mora imeti tudi motivacijski učinek na učenca za nadaljno učenje. Palčić (2008) v svojem 

delu trdi, da mora biti preverjanje znanja povratna informacija za učenca o tem, kaj je 

dosegel ter kaj še mora storiti, da bo svoje znanje izboljšal. To učitelj stori tako, da učencu 

poda ustrezno povratno informacijo, saj vsaka povratna informacija ni nujno ustrezna za 

učenca. Učitelj mora učencu posredovati, kaj je in česa še ni dosegel, brez sodb in 

posploševanja, ter mu mora sporočiti, na kakšen način lahko svoje znanje izboljša, da bo 

dosegel standarde znanja. Slabo preverjanje znanja učencu ne dopušča refleksije, da bi 

učenec lahko delal na svojih napakah. Žakelj (2012) v svojem delu trdi, da je »Za učencev 

napredek so zelo pomembne konkretne povratne informacije, ki mu jih posreduje učitelj«. 

Avtorica trdi da te informacije močno vplivajo na motivacijo učenca, bolj kot le informacija 

v obliki ocene, ki lahko na učenca vpliva negativno. 

Eržen (2012) predstavi štiri lastnosti dobre povratne informacije, ki spodbujajo nadaljnje 

učenje. Te so: (1) da je izražena pravočasno, (2) da je konkretna, (3) da vsebuje predloge 

učitelja, kako izboljšati dosežek, ter (3) da izhaja iz jasnih kriterijev. Pomembno je tudi, da 

učenec na preverjanje in ocenjevanje ne gleda samo kot pridobivanje dobre ocene, saj če se 

učenec uči za dobre ocene še ne pomeni, da se učeneci želi razumeti, kar se je naučil. In 

ravno tako kot preverjanje, mora tudi ocenjevanje biti povratna informacija za učenca, kar 

lahko učitelj stori tako, da oceno tudi komentira. Priporočeno je, da so ti komentarji v pisni 

obliki, saj jih tako lahko učenec uporabi kasneje, ko se bo učil (Palčić, 2008). 

2.1.6 Merske karakteristike preverjanja znanja 

Merske karakteristike omogočajo, da ima preverjanje znanja čim bolj podobne lastnosti 

empiričnega merskega inštrumenta. S tem je poskrbljeno, da je vrednotenje znanja 

objektivno in zanesljivo. Žagar (2009) v svojem delu predstavi štiri merske karakteristike 

preverjanj znanja: (1) Veljavnost, s katero merimo, ali preverjanje znanja zajame tisto, kar je 

bilo zastavljeno kot cilj preverjanja. S preverjanjem se preverja znanje iz specifičnega 

predmeta, zato se ne vrednoti ničesar drugega (npr. čitljivost pisave, pravilna sestava 

stavkov...). Za ustrezno veljavnost prevejanja znanja je dobro, da so učni cilji opreativno 
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opredeljeni ter da je kriterij dobro opredeljen. (2) Zanesljivost, ki opisuje stabilnost 

preverjanja tekom daljšega časovnega obdobja. Učitelj lahko preveri lastno zanesljivost, če 

isto preverjanje znanja čez nekaj časa ponovno oceni in primerja ocene. Bolj podobne kot so 

si ocene, bolj zanesljiv je učitelj kot ocenjevalec. Za preverjanje zanesljivosti lahko učitelj 

uporabi različne metode, kot je ponavljalna metoda, kjer učenci rešujejo preverjanje 

dvakrat,učitelj pa izračuna korelacijo, metoda enakih polovic, kjer se preverjanje razdeli na 

dve enaki polovici, nakar se izračuna korelacija med rezultati, ki so jih učenci dosegli na eni 

in na drugi polovici testa, metoda paralelnih oblik, kjer so učenci testirani dvakrat, vendar je 

drugič uporabljena paralelno obliko preverjanja znanja in metoda analize notranje 

konsistentnosti, kjer se ugotavlja korelacijo med vsemi pari nalog v preverjanju. (3) 

Objektivnost, katere vrednost nam pove, kako verjetno je, da se oceni znanje nekoga le na 

podlagi njegovih zmožnosti, ne pa njegovih osebnih lastnosti. Namen objektivnosti je 

odpraviti morebitne subjektivne napake, ki napačno ocenijo znanje posameznika. Za čim 

večjo objektivnost mora učitelj kombinirati različne načine preverjanja znanja, vključiti 

učence v proces ocenjevanja ter da pri pisnih izdelkih ocenjuje po nalogah, ne pa po 

učencih. Objektivnost preverjanja znanja se lahko izračuna tako, da se korelira število točk, 

ki so jih istim učencem dodelili različni ocenjevalci. (4) Občutljivost, ki se kaže v tem, kako 

ocene zaznajo razlike v znanju učencev. V šolah se uporaba te karakteristike kaže takrat, ko 

učitelji dodatno razširijo petstopenjsko lestvico s plusi in minusi, da bolje zajamejo širino 

znanja v njihovemu razredu. Vendar raziskave kažejo, da je petstopenjska lestvica dovolj 

široka glede na to, kako natančno lahko učitelj oceni znanje učencev. Če je preverjanje ali 

ocenjevanje znanja ustrezno občutljivo, morajo učenci z največ znanja dobiti največ točk, 

učenci z najmanj znanja pa najmanj točk. To je lahko zagotovljeno tako, da so v preverjanju 

znanja vključene različno zahtevne naloge. Od takih, ki jih bo znala rešiti večina, do takih, 

ki jih bodo lahko rešili le redki posamezniki.  



Nejc Mesesnel. Analiza uspešnosti reševanja nalog na Nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem 

letu 2017/2018. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

 

7 

 

2.2 Eksterno preverjanje znanja  

2.2.1 Opredelitev eksternega preverjanja znanja 

V šolstvu sta poznana dva načina preverjanja znanja: notranje ali interno preverjanje znanja 

in zunanje ali eksterno preverjanje znanja. Interno preverjanje znanja je sestavijo, izvedejo 

in ovrednotijo učitelji na šoli, medtem ko eksterno preverjanje znanja sestavi, izvede in 

ovrednoti oseba ali skupina ljudi izven šole. Eksterna preverjanja so manj pogosta kot 

interna preverjanja, vendar je njihov pomen večji in so pogosto uporabljenje za pridobivanje 

podatkov o učnih uspehih otrok na večjem področju (Paris, Paris in Carpenter, 2001). 

Eksterna preverjanja znanja so posebna oblika preverjanja, ki jih sestavijo pedagoški 

strokovnjaki, s pomočjo strokovnjakov za sestavo in analizo merskih instrumentov. Ključna 

značilnost eksternih preverjanj znanja je, da so preizkusi že vnaprej metrično preverjeni, da 

vsi učenci rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji, ter da so vsi ocenjeni z enakimi 

kriteriji (Žakelj, 2012).  

2.2.2 Eksterna preverjanja znanja v Sloveniji 

V republiki Sloveniji je več različnih eksternih preverjanj znanja, ki se izvajamo pri 

različnih starostnih obdobjih. V šestem in devetem razredu osnovne šole učenci opravljajo 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ), pisno vrednotenje znanja, ki ga opravljajo vsi učenci 

v Republiki Sloveniji na isti dan. Njegov namen ni oceniti znanje, ampak le pridobiti 

podatke za analitične namene (Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, 

2013). Dijaki, ki so uspešno končali izobraževalni program gimnazije ali maturitetni tečaj 

opravljajo splošno maturo, državni izpit, s katerim dijaki dokažejo, da so dosegli standarde 

znanj, ki so določeni s cilji maturitetnih programov. Splošna matura je ocenjenja, in če jo 

dijak uspešno opravi, si pridobi srednjo izobrazbo (Zakon o maturi, 2003). Dijaki, ki so 

uspešno končali zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne 

izobrazbe, ali so opravili mojstrski izpit oziroma če so končali četrti letnik gimnazije in 

opravili poklicni tečaj, lahko opravljajo poklicno maturo (Zakon o poklicni maturi,2008). Ta 

ima enako vlogo kot splošna matura, le da se preverjajo drugi predmeti – pri splošni maturi 

so dijaki ocenjeni v slovenščini, tujem jeziku, matematiki in izbirnih predmetih, medtem ko 

so pri poklicni maturi dijaki ocenjeni iz slovenščine in iz temeljnega strokovno-teoretičnega 

predmeta (Zakon o maturi, 2003).  

Za izvedbo mature, poklicne mature in nacionalnega preverjanja znanja skrbi republiški 

izpitni center (RIC). Na RIC-u strokovnjaki sestavijo in hranijo naloge za preverjanje znanj, 

določajo datume izvedb, organizirajo in pomagajo pri vrednotenju, ter izvedejo analizo za 

letno poročilo (Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, 2013). 

2.2.3 Eksterna preverjanja znanja po svetu 

Podobno kot v Sloveniji, ima tudi večina drugih držav, z vzpostavljenim šolskim sistemom, 

na koncu izobrazbenih stopenj eksterna preverjanja znanja, s katerimi se izvajaja selekcija 

med učenci ali se pridobivajo podatki o znanju učencev za analitične namene. V Veliki 

Britaniji učenci v drugem in šestem razredu primarne izobrazbe opravljajo SAT (Scholastic 

Aptitude Test), kjer so učenci preverjeni v bralnem razumevanju, slovnici, črkovanju, 

matemariki in matematičnemu razumevanju (What are SATs in the UK?, 2018). 
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Naslednje eksterno preverjanje znanja v Veliki Britaniji, ki ga dijaki opravljajo med 14 in 16 

letom, je GCSE (General Certificate of Secondary Education). Dijaki morajo izbrati 10 

predmetov, v katerih bodo bili preverjani, šest izmed katerih je obveznih. Kateri predmeti so 

obvezni se razlikuje od šole do šole. Rezultati teh preverjan so uporabljeni za analitične 

namene, hkrati pa tudi izvajajo selekcijo, saj rezultati GCSE vplivajo, na katere univerze se 

dijaki lahko vpišejo po zaključeni srednji šoli (GCSEs, 2018). Obstajajo pa tudi eksterna 

preverjanja znanja, ki se ne izvajajo le znotraj posameznih držav, ampak tudi mednarodno, z 

namenom, da preverijo znanje učencev in učne standarde šol na mednarodnem nivoju. Eden 

izmed teh preverjanj znanja je PISA (Programme for International Student Assessment), ki 

je bila leta 2015 razširjena čez 72 držav in je preverjala 28 milijonov petnajstletnikov. PISA-

o organizira OECD, organiziacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Naloga tega 

preverjanja je, da strokovnjaki pridobijo vpogled v uporabo znanja učencev in učinkovitost 

učnih sistemov. S PISA-o se ne preverja, kako dobro si učenci zapomnijo imena ali datume, 

temveč preverja uporabo znanja v vsakdanu. Vprašanja, ki jih sestavijo strokovnjaki iz 

celega sveta, se nanašajo na naravoslovje, matematiko, bralno razumevanje in reševanje 

nalog s sodelovanjem. S pridobljenimi rezultati, ki jih PISA objavi vsake tri leta, si države 

lahko med sabo pomagajo, da izboljšajo lastno šolstvo, ter šolstvo drugih držav (About – 

PISA, 2018). Posebnost PISA je, da ne preverja znanja ki je v šolskih kurikulumih, ampak 

se osredotoča na znanje in veščine, ki jih učenci lahko uporabijo v življenju. Veliko 

pozornosti se tudi posvetu izvenšolskim dejavnikom, ki bi lahko vplivali na uspeh učencev 

na preverjanju, kot je na primer socio-ekonomski status učenca. PISA tudi preverja, če 

obstajajo morebitne razlike med učenci znotraj države glede na njihov spol, socialni status 

ter razlike med otroci domačinov in otroci priseljencev. Kljub temu, da rezultati PISA ne 

pokažejo pravih vzrokov, zakaj je do takšnih rezultatov prišlo, in da določene pedagoške 

prakse ne morejo biti efektivne v vseh kontekstih, PISA vseeno omogoča, da države in 

individualne šole prepoznajo njihove močne in šibke točke (OECD, 2009). TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study) in PIRLS (Progress of International 

Reading Literacy Study) sta dve eksterni mednarodni preverjanju znanja, ki spadajo pod 

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), katere 

naloga je preverjanje učinkovitosti učnih sistemov med državami, odkriti morebitne šibkosti 

v kurikulumih in jih odpraviti z reformami, na koncu pa tudi preverjanje učinkovitosti teh 

reform. TIMSS se izvaja vsake štiri leta, in preverja učence v znanju naravoslovja in 

matematike, medtem ko se PIRLS izveaja vsakih pet let in preverja učence v bralnem 

razumevanju (About TIMSS & PRILS International Study Center,2018). Slovenija je na 

PISA preizkusih znanja v letu 2015 na področju matematike in naravoslovja dosegla dobre 

rezultate, saj je bila nad povprečjem, ki ga je postavil OECD. V primerjavi z rezultati 

prejšnjih let so rezultati slovenskih učencev stabilni na vseh področjih. Slovenija ima tudi 

visok delež učencev, ki so dosegli visoke rezultate in zelo majhen delež učencev, ki so 

dosegli zelo nizke rezultate. V Sloveniji tudi ni velikih razlik med spoloma glede na uspeh, 

in ravno tako socialni status učencev ni imel veliko vpliva na njegov rezultat na PISA 

preizkusu (Štraus, Šterman Ivančič, Štigl, 2016). Na TIMSS je Slovenija tudi dosegla 

nadpovprečne rezultatev v naravoslovju in matematiki v osnovnih šolah ter v fiziki in 

matematiki v srednjih šolah. Vsi dosežki se na teh preverjanjih pri vseh učencih višajo z leti 
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brez kakršnihkoli večjih padcev. Raziskava tudi med spoloma ni odkrila večjih razlik 

(TIMSS 2015, bd.).  

2.3 Nacionalno preverjanje znanja  

2.3.1 Kaj je Nacionalno preverjanje znanja 

Nacionalno preverjanje znanja je eno izmed eksternih preizkusov znanja v republiki 

Sloveniji, ki je izpeljano tako, da vsi učenci na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod 

enakimi pogoji. Z nacionalnim preverjanjem znanja se pridobiva informacije o znanju 

učencev. Ta povratna informacija je namenjena vsem: učencem, staršem, učiteljem, šolam 

ter celotnemu šolskemu sistemu. Nacionalno preverjanje znanja je zakonsko uveljavljeno v 

Zakonu o osnovni šoli (1996) s členi 64-68, in je obvezen za učence 6. in 9. razreda osnovne 

šole, in ga opravljajo v šoli, v kateri so vključeni. Nacionalno preverjanje znanja poda 

povratno informacijo, katere namen je prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in 

znanja, sprotno preverjati učne načrte, prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih 

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

znanja ter razvijati sposobnost učencev in učenk za presojo lastnih dosežkov (Navodila za 

izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2018). 

2.3.2 Načela Nacionalnega preverjanja znanja 

Nacionalna preverjanja znanja imajo skupek desetih načel, katerih se morajo izvajalci držati. 

Načela so predstavljena v Izhodiščih Nacionalnega preverjanja znanja (2005). Te načela so: 

(1) Namen in pogoji Nacionalnega preverjanja znanja morajo biti jasni, s čimer 

zagotavljamo razumljivost, verodostojnost in koristnost preverjanja. (2) Preverjanje mora 

biti vselej v korist učencev. Glaven namen Nacionalnega preverjanja znanja je podajanje 

informacije o znanju učencev z namenom izboljševanja izobraževalnega procesa. Učenci 

lahko na podlagi dosežkov vidijo, na katerih področjih lahko svoje znanje še izboljšajo. 

Učitelji lahko s pomočjo Nacionalnega preverjanja znanja izboljšajo objektivnost lastnih 

preverjanj znanja, saj lahko dosežke učenca na preverjanju primerja z učencevimi ocenami 

pri njegovemu predmetu. Rezultati preverjanja lahko tudi pomagajo učitelju pri vrednotenju 

učinkovitosti njihovega poučevanja. Na državni ravni pa nacionalna preverjanja znanja 

omogočajo, da se preverijo dosežki učencev glede na standarde znanja, ki so zapisani v 

učnih načrtih. S tem se lahko opazuje kakovost in učinkovitost izobraževalnega sistema. (3) 

Nacionalno preverjanje znanja lahko preverja le doseganje tistih standardov znanja, ki so 

zapisaniv učnih načrtih. Standardi znanja, ki tam niso zapisani, ne smejo biti del preverjanja. 

(4) Preverjanje znanja z Nacionalnim preverjanjem znanjamora biti veljavno, zanesljivo, 

objektivno in občutljivo. Nacionalno preverjanje znanja se mora držati merskih karakteristik 

preverjanj znanja, da se zagotovi empiričnost pridobljenih podatkov. S tem se omogoča, da 

je preverjanje znanja strokovno, verodostojno in objektivno, saj lahko le tako predstavi 

dejansko stanje v izobraževalnem procesu. (5) Preverjanje znanja z Nacionalnim 

preverjanjem znanja mora biti nepristransko do vseh učencev. Vsebine Nacionalnega 

preverjanja znanja morajo biti takšne, da ne dajo prednosti nekaterim skupinam učencev 

oziroma da ne zapostavljajo drugih skupin. Učenci morajo imeti enake možnosti pri 

reševanju previrjanja znanja, edina razlika med njimi mora biti njihova razlika v znanju, ki 

je vsem enako dostopno. Zaradi nepristranskosti morajo biti omogočeni posebni pogoji za 
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učence s posebnimi potrebami, ki jim bodo zagotovili enake možnosti. (6) Nacionalno 

preverjanje znanja mora z raznolikimi nalogami preverjati različne vrste in ravni znanja 

oziroma spretnosti učencev. Preverjanje mora vsebovati naloge zaprtega in odprtega tipa. 

Slednje sicer težje objektivno ovrednostimo, vendar nam dajo podatek o točno določenih 

sposobnostih učenca. (7) Učitelji morajo biti čim bolj vključeni v pripravo nalog in izdelavi 

meril za vrednotenje pisnih izdelkov, saj njihovo sodelovanje vpliva na učni proces v 

njihovih šolah. (8) Pridobljene informacije z Nacionalnega preverjanja znanja morajo biti 

uporabljene v procesu izboljšanja sistema. Zato morajo biti informacije jasne in sporočene v 

obliki za tiste skupine, katerim so jim namenjene (npr. učenci, učitelji, starši...).Učitelji 

morajo biti deležni večih interpretacij dosežkov njihovih učencev, da bodo lahko čim lažje 

izboljšali svoje poučevanje. (9) Dosežke Nacionalnega preverjanja znanja je dovoljeno 

uporabiti samo za namene, za katere jih je možno veljavno uporabiti. To načelo 

Nacionalnega preverjanja znanja trdi, da mora biti preverjanje znanja vselej v korist 

učencev. Ostale uporabe dosežkov iz preverjanj niso umestne, kot je npr. razvrščanje šol po 

dosežkih. In nazadnje, (10) potrebna je nenehna evalvacija Nacionalnega preverjanja znanja. 

Namen Nacionalnega preverjanja znanja je, da vpliva na učni proces, da se le-ta 

neprenehoma izbolšuje. Vendar moramo hkrati razmišljati tudi o morebitnih negativnih 

vplivih. Zato je potrebna nenehna evalvacija preverjanj, ali so skladni s cilji in standardi v 

učnih načrtih, ter da imajo čim manj negativnih vplivov in čim več pozitivnih vplivov na 

učni proces.  

2.3.3 Potek Nacionalnega preverjanja znanja v Sloveniji 

Nacionalno preverjanje znanja je izvedeno v šestih in devetih razredih osnovne šole po 

celotni Sloveniji na isti dan, največkrat v mesecu maju, proti koncu šolskega leta. Učenci 

šestih razredov so preverjani iz znanja slovenščine ali italjanščine oziroma madžarščine na 

narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika, medtem ko so učenci 

devetega razreda preverjani v znanju iz slovenščine ali italjanščine oziroma madžarščine na 

narodno mešanih območjih, matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi resorni minister 

tako, da na začetku šolskega leta izbere največ štiri predmete izmed obveznih predmetov 

osmega in devetega razreda osnovne šole, nakar za posamezne šole določi, kateri izmed teh 

izbranih predmetov bo tretji predmet (Nacionalno preverjanje znanja, Informacije za učence 

in starše, 2018). Šole, na katerih se bo posameten tretji predmet izvajal, izbere resorni 

minister po postopku vzorčenja z namenom, da se pridobi čimvečjo reprezentativnost 

rezultatov. Šole se naključno razvrsti v skupine, ki naj bi izvajale določen tretji predmet. 

Vzorčenje poteka po regijah republike Slovenije, tako da so vsi štirije tretji predmeti 

enakovredno zastopani v posamezni regiji. Tu se seveda upošteva tudi velikost šol, da je 

število učencev bilo karseda enakomerno (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018).  

Naloge v preverjanju znanja sestavijo učitelji skupaj s strokovnjaki. Naloge preverjajo 

znanje, ki je v učnih načrtih predmetov, ki so preverjani. Zgradba nacionalnega preverjanja 

znanja se skozi leta praviloma ne spreminja. Ohranja se delež preverjanih taksonomskih 

ravni ter delež nalog različnih tipov, ter njihovi deleži v skupnem številu točk preverjanja 

znanja. V preverjanju so praviloma največ štiri različni tipi nalog (Navodila za izvedbo 

nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2018). Na začetku šole mora šole sestaviti 
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izvedbeni načrt, ki je pisni dogovor o tem, kdo, kdaj, kaj in kako bo opravljal naloge pri 

organizaciji, izvedbi, vrednotenju in analizi nacionalnega preverjanja znanja. Za pripravo, 

izvedbo, vrednotenje in analizo je na posamezni šoli je odgovoren ravnatelj. Na začetku leta 

se tudi imenuje pomočnik za e-vrednotenje, katerega naloga je da usposobi računalniško 

opremo in učitelje, da bodo pripravljeni za e-vrednotenje (Navodila za izvedbo nacionalnega 

preverjanja znanja v osnovni šoli, 2018).  

Preverjanja znanja na šolo dostavi Pošta Slovenije vsaj tri dni pred preverjanjem. Ti so 

zapečateni in označeni kot tajen material. Preverjanje znanja poteka samo pisno in traja med 

45 in 90 minut, v učilnicah kjer je lahko največ petnajst učencev, ki so razporejeni po 

abecednem vrstem redu priimkov. Na učence pazijo nadzorni učitelji, ki razdelijo preizkuse, 

razložijo navodila, preskrbijo dodatne pripomočke, ter poskrbijo da vsi učenci ustrezno 

nalepijo šifre, ki jih učenci dobijo pred preverjanjem, na svoje preizkuse. Nacionalno 

preverjanje znanja ima tudi prilagojeno obliko načina opravljanja, do katere so upravičeni 

učenci s posebnimi potrebami. Te prilagoditve se oblikujejo glede na vrsto motnje, ki jo 

učenec ima. Na koncu učitelji poberejo preizkuse in jih zapečatijo v priložene kuverte, ki jih 

šola s Pošto Slovenije pošlje na RIC, kjer jih digitalizirajo za vrednotenje (Navodila za 

izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2018).  

2.3.4 Vrednotenje Nacionalnega preverjanja znanja 

Ko na RIC prispejo vsi preizkusi znanja, so digitalizirani, da lahko do njih dostopajo 

ocenjevalci prek spleta. Pri vrednotenju preizkusov znanja lahko sodelujejo učitelji, ki 

izpolnjujejo pogoje za poučevanje preverjanih predmetov. Posamezen učitelj ocenjevalci 

lahko vrednoti preizkuse šestošolcev ali devetošolcev, nikoli pa obeh. Učitelji ocenjevalci 

vrednotenje pričnejo v računalniški učilnici šole, nadaljujejo ga pa po svojem urniku, saj 

imajo za vrednotenje na voljo več dni. Učiteljem ocenjevalcem lahko na pomoč priskoči 

pomočnik za e-vrednotenje, ki ga šola določi na začetku šolskega leta. Strokovno pomoč 

lahko učiteljem ocenjevalcem tudi nudijo pomočniki glavnega ocenjevalca, ki jih določi RIC 

(Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). 

Vsakemu učitelju ocenjevalcu je na začetku vrednotenja posredovano predvideno število 

preizkusov, ki jih mora vsak učitelj ocenjevalci ovrednotiti, ter informacije o kakršnihkoli 

posebnostih v izvedbi vrednotenja v tekočem šolskem letu (Navodila za izvedbo 

nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2018). Učitelji ocenjevalci pred 

ocenjevanjem najprej ovrednotijo en preizkus za vajo, katerega namen je seznaniti učitelje 

ocenjevalce z moderiranimi navodili za vrednotenje, enega za standardizacijo, katerega 

namen je da učitelj ocenjevalci dosežejo določen standard, med samim vrednotenjem pa še 

tri ali več kontrolnih preizkusov. S kontrolnimi preizkusi glavni ocenjevalec lahko ovrednoti 

posameznega ocenjevalca in mu poda oceno o kakovosti njegovega vrednotenja (Navodila 

za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2018). Spletni program učiteljem 

ocenjevalcem omogoča, da vrednotijo preizkuse po svojem urniku in po poljubnem vrstnem 

redu. Tudi ko učitelj ocenjevalec odda preizkuse, ima še vedno določeno časovno obdobje, 

da se na te preizkuse vrne in popravi točke pri posameznih nalogah. V primeru, da se pa med 

samim vrednotenjem spremenijo moderirana navodila za vrednotenje, mora glavni 

ocenjevalec prek programa obvestiti vse učitelje ocenjevalce, da popravijo nalogo po novih 

moderiranih navodilih (Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 
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2018). Učenci lahko uveljavijo pravico do vpogleda in poizvedbe. Vpogled jim omogoča, da 

si učenci ogledajo pdf. dadoteko svojega preverjanja znanja, poizvedba pa jim omogoči, da 

glavni ocenjevalec ali njegov pomočnik preveri, če so bile njegove naloge ovrednotene v 

skladu s podanimi navodili za vrednotenje (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). 

2.3.5 Analiza Nacionalnega preverjanja znanja 

Po zaključenem vrednotenju preizkusov, predmetne komisije podatke analizirajo in jih 

predstavijo v letnem poročilu. Tu so predstavljeni osnovni statistični podatki o Nacionalnem 

preverjanju znanja: število učencev, ki se je preverjanja udeležilo, najmanjše in največje 

število točk, ki so jih učenci dosegli, povprečno število točk s standardnim odklonom ter 

indeks zanesljivost preizkusa znanja (Cronbachov alfa), ki pokaže zanesljivost preverjanja. 

Izračunana je tudi razlikovalna sposobnost (oz. diskriminativnost) posameznih nalog. Ta 

indeks nam prikaže, kako dobro naloga razlikuje med testiranci glede na lastnost, ki jo test 

kot celota meri. Večji kot je indeks, večja je diskriminativnost, kar pomeni, da so jo 

uspešneje rešili učenci, ki so imeli boljše rezultate na preverjanju. Podatki o dosežkih 

učencev so predstavljeni v preglednicah, kjer je prikazano število nalog, največje možno 

število doseženih točk, povprečje doseženih točk ter indeks težavnosti, ki predstavi, kako 

zahteven je preizkus znanja. Preglednice spremljajo analize podatkov in ugotovitve 

predmetnih komisij. Cilj teh je da učencem, staršem, učiteljem in šolam podajo čim bolj 

kvalitetno informacijo o uspehu. Te analize so predstavljene z grafom, ki imajo na 

vodoravni osi delež učencev, na navpični osi pa doseženo število odstotnih točk. Na tej 

grafčni predstavitvi so z barvami označena štiri območja: zeleno, rumeno, rdeče in modro 

območje. V zelenem območju so učenci, katerih dosežki določajo mejo spodnje četrtine 

dosežkov. V tem območju je 10 odstotkov učencev, ki so med 20 in 30 kvantilom. V 

rumenem območju so učenci, katerih dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. 

Ponovno je tu 10 odstotkov učencev, ki so med 45 in 55 kvantilom. V rdečem območju so 

učenci, katerih dosežki označujejo zgornjo četrtino dosežkov. V tem območju je 10 

odstotkov učencev, ki so med 70 in 80 kvantilom. In v zadnjem barvnem območju, modrem 

območju, so učenci, katerih dosežki so v zgornji desetini dosežkov. V tem območju je 10 

odstotkov učencev, ki so nad 90 kvantilom. V letnem poročilu je predstavljeno še eno 

območje, in to je območje nad modrim območjem. Naloge, ki so v tem območju v 65 % 

primerov ne rešijo niti najboljši učenci. V vsakem območju so bile določene naloge, ki so jih 

učenci reševali uspešno (tj. vsaj 65 % odstotkov učencev v območju jo je rešilo uspešno). 

Učenci z višjih območji so tako uspešno reševali naloge iz nižjih območji, npr. učenci v 

rumenem območju so bili uspešni pri nalogah iz zelenga in rumenega območja itn. Za 

učence, ki so med območji pa komisije sklepajo, da je manj kot 65 % možnost, da bi lahko 

izkazovali znanje, ki bi ga uvrstilo v višje območje, vendar ima večjo verjetnost (več kot 65 

%) da izkazuje znanje iz nižjega področja. Letno poročilo tudi predstavi primerjavo 

dosežkov med spoloma ter med posameznimi statističnimi regijami. Smernice za analizo teh 

dosežkov v letnem poročilu pa opozarjajo, da njihov namen ni neposredna primerjava med 

šolami in povprečnimi rezultati preverjanja (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). 
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2.4 Napačna razumevanja kemijskih pojmov pri učencih v osnovni šoli 

2.4.1 Opredelitev napačnih razumevanj 

Turányi in Tóth (2012) podata zelo enostavno definicijo napačnih razumevanj in sicer, da so 

to mišljenja, pojmi in interpretacije, ki niso znanstveno utemeljeni. Gre za podoben način 

razmišljanja kot pri zastarelih znanstvenih teorijah, kot je na primer flogistonska teorija. Po 

konstruktivistični teoriji, do tega pride, ko se neka na novo pridobljena informacija ne sklada 

s trenutnim znanjem posameznika, zato ko pride do popačenja nove informacije, da je ta 

skladna z razmišljanjem posameznika. Na primer, posameznik bi si lahko najprej gorenje 

razlagal s prej omenjeno flogistonsko teorijo, nakar bi v šoli izvedel o obstoju kisika, kar bi 

sprejel kot dejstvo, vendar bi si pri sebi razlagal, da so kemiki le spremenili ime flogiston v 

kisik, in da pri gorenju stvari izgubljajo kisik, ki so ga imele v sebi. Kot kriterij napačnega 

razumevanja lahko tudi uporabimo razlago, da imajo učenci napačna razumevanja glede 

pojma takrat, kadar ga ne razumejo na način, ki ustreza njegovi strokovni razlagi (Slapničar, 

Tompa in Glažar, 2016).  

2.4.2 Razlogi za napačna razumevanja pri učencih 

Razlogov, zakaj pride do napačnega razumevanja pri učencih, je veliko. Turányi in Tóth 

(2012) trdita, da je največ napačnih razumevanj ustvarjenih med izobraževanjem, kot 

posledica neustreznega razumevanja vsebine s strani učitelja, ali kot posledica neustreznih 

učnih metod. Kot primer lahko podamo nerazumevanje kemije pri učencih, ki imajo 

neustrezne predstave o stopnjah reprezentacije v kemiji, tj. neustrezna predstava o 

makroskopski, mikroskopski in simbolni ravni. To je pogosto lahko posledica tega, da 

učitelji izpustijo makroskopski nivo v učnem procesu (Slapničar, Tompa, Glažar in Devetak, 

2018). Težave so opažene tudi pri nekaterih predmetih, še posebej pri naravoslovnih. Tu je 

opaženo da večina ljudi nima ustrezne podlage za razumevanje osnovnih pojmov predmeta, 

saj so se z njim srečali edino v šoli. Tako ljudje uporabljajo vsakdanje razmišljanje za 

razumevanje naravoslovnih pojmov, kar lahko vodi do napačnih razumevanj (Turányi in 

Tóth, 2012).  

Nyachwaya, Warfa, Roehrig in Schneider (2014) trdijo, da eden izmed ključnih težav pri 

učenju naravoslovnih predmetov da si učenci zapomnijo pot reševanja problema ter katere 

enačbe morajo uporabiti na posameznem koraku, brez da bi razumeli kemijsko vsebino v 

problemu. Takšen tip učenja se imenuje algoritmično učenje, in onemogoča učencem, da bi 

razumeli vsebino v celoti. Takšni učenci imajo tako lahko težave z matematičnimi 

manipulacijami, kot je na primer obračanje enačb, ter z nalogami, ki jih ni mogoče rešiti po 

algoritmičnemu postopku. Razlog, da se tak način učenja pojavi, je da nekateri učenci ne 

morejo dovolj hitro slediti učni vsebini, da bi jo v celoti razumeli. In ker veliko nalog v 

preverjanjih ali ocenjevanjih znanja obsega le prvo taksonomsko stopnjo (poznavanje), 

lahko učenci dokaj uspešno rešujejo naloge z memorizacijo in algoritmičnim učenjem, brez 

da bi sploh razumeli učno vsebino.  

2.4.3 Pogosta napačna razumevanja učencev pri kemiji 

V tem poglavju bo poudarek na pogostih napačnih razumevanj, ki jih imajo učenci pri 

predmetu kemije, ter zakaj do njih pride. Zajeti vsa napačna razumevanja bi bilo nemogoče, 

saj lahko vsak učitelj vsebino razloži, pravilno ali napačno, na svoj način. Učenci pa vsebino 
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spet lahko razumejo na svoj način, na njihovo razumevanje pa spet vpliva veliko 

spremenljivk, od njihovega predznanja do predsodkov, ki jih imajo do učne vsebine. Kind 

(2004) v svojem delu opiše različna napačna razumevanja, ki jih imajo učenci pri predmetu 

kemije. Ena izmed napačnih razumevanj, ki jih lahko mlajši učenci imajo, so naivne 

predstave o svetu ter o delcih, ki ga sestavljajo. Ne razumejo, da se snov ohranja – če se 

sladkor raztopi v vodi, ali če voda izpari, ta snov izgine, in se ne more več vrniti v prejšnje 

stanje. Ravno tako ne razumejo da je masa del snovi, saj si veliko otrok predstavlja določene 

snovi kot breztežne (npr. zrak). Zato lahko pogosto tudi zamešajo maso in gostoto, saj lakho 

mislijo, da če pri reakciji nastane plin, so produkti lažji od reaktantov. Veliko učencev, 

nevedoč kako majhne so molekule in atomi, se ne zanašajo na logično razmišljanje, ampak 

na svoje čutila, ko skušajo razumeti delovanje delcev. Tako lahko pripišejo makroskopske 

lastnosti elementa, npr. barvo ali vonj posameznemu delcu, ali pa opisujejo delce kot 

zavestne - da si »želijo« biti v vezi z drugimi delci. Napačna razumevanja tudi izhajajo iz 

nerazumevanja, da se delci sami po sebi ne spreminjajo, ampak se spremeni le njihovo 

agregatno stanje. Takšno razmišljanje lahko vodi do tega, da učenci mislijo, da so molekule 

vode v plinastem agregatnem stanju večje kot v tekočem agregatnem stanju. Učenci imajo 

tudi težave razumeti koncept praznega prostora med delci v plinih, zaradi česar mislijo da je 

zrak popolnoma nasičen z delci, ter dejstva, da se delci prosto gibajo v plinih. Učenci imajo 

tudi težave razumeti, da fizikalne spremembe ne spadajo pod kemijske reakcije. Zaradi 

drugih vplivov, na primer televizije, imajo učenci lahko tudi napačne predstave o kislinah, 

saj jih lahko vse smatrajo kot nevarne snovi ki razžrejo material, s katerim pridejo v stik. 

Učencem tudi povzročajo težave abstraktni matematični pojmi v kemiji, kot je mol in 

avogadrova konstanta, ki je prevelika, da bi si ga učenci lahko sploh predstavljali. Učenci 

lahko o gorivih razmišljajo, kot da v sebi zadržujejo energijo, oziroma, da energijo ustvarijo 

iz ničesar. Raziskava Devetaka, Lorber, Juriševič in Glažar (2009) je pokazala, da imajo 

slovenski učenci napačna razumevanja glede reakcij močnih kislin z vodo, kakšni delci 

nastajajo pri teh procesih ter kakšne vezi tvorijo. Ravno tako so imeli težave pri izbiranju 

ustreznih submikroskopskih predstav teh reakcij.  

Podobni rezultati se pokažejo v raziskavi Devetaka, Vogrinc in Glažarja (2009), ki so 

pokazali, da imajo slovenski učenci težave z razumevanjem vodnih raztopin ionskih in 

molekulskih kristalov, saj so učenci v raziskavi imeli težave z risanjem in razlaganjem 

submikroskopskih predstav takšnih raztopin. Učenci so risali napačna razmerja velikosti 

med delci, nekateri so pa risali molekule, namesto posameznih ionov. Ravno tako so imeli 

težave pri razlagi večjih ali manjših koncentracij na submikroskopskem nivoju, ter kako se 

delci razporejajo v raztopinah.  

2.4.4 Ukrepi učitelja za odpravo napačnega razumevanja 

Stopnje napačneih razumevanj se razlikujejo od učenca do učenca. Zato je za učitelja 

pomembno, da s preverjanjem znanja preveri predznanje učencev in s tem pri vsakem 

učencu preveri, ali imajo kakršnekoli napačna razumevanja ali prepričanja glede vsebine. Če 

učitelj teh napačnih razumevanj ne odpravi že v začetku, imajo lahko učenci težave z učno 

vsebino med celim šolskim letom. Tu se kaže pomembnost diagnostičnega preverjanja 

znanja, katerega namen je pridobiti informacije o predznanju učencev. Učitelj lahko rešujejo 

težave napačnih razumevanjih le, če za njih vedo, kar jim diagnostično preverjanje znanja 
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omogoča. Kot način preverjanja se učitelj lahko posluži ustnega preverjanja znanja, kot 

hitrejšo alternativo pa lahko uporabi preverjanje z dvostopenjskimi nalogami – v prvi stopnji 

učenec odgovori na vprašanje, v drugi pa pojasni, zakaj je izbral ta odgovor (Fergus in 

Hitch, 2014). Da ima ustrezno predznanje pomembno vlogo pri razumevanju kemije so 

dokazali tudi Koutalas, Antonoglou, Charistos in Sigalas (2014), ko so v svoji raziskavi 

pokazali, da so učenci bolje reševali stereokemijske naloge, če so imeli ustrezno predznanje 

kemijskih osnov, kot pa tisti učenci, ki so imeli osnovno znanje o prostorski predstavi. Za 

najboljše razumevanje učne vsebine mora učitelj premisliti, kako bo predstavil učno 

vsebino. Pri predmetu kemije je še posebej pomembno, da učitelj vzame v upoštev ravni 

reprezentacije. To so makroskopska, simbolna in submikroskopska raven (Nyachwaya idr., 

2014 in Slapničar idr., 2018). Za popolno razumevanje kemije morajo učenci poznati vse tri 

nivoje, vedeti morajo kako prevajati med ravnmi ter razumeti morajo, kako posamezena 

raven doprinese k razumevanju celotnega pojava (Nyachwaya idr., 2014). Učenje vseh treh 

ravni tudi zmanjša možnosti, da bi učenci razvili napačna razumevanja pojmov pri predmetu 

kemije (Devetak idr., 2009). 

Pomembna praksa, ki učitelju lahko pomaga pri izboljšanju svojega pouka, in posledično 

odstranjevanju napačnih razumevanj, je samoregulacija. Pod samoregulacijo spadajo misli, 

čustva in dejanja, ki so načrtovana in prilagojena za doseganje osebnih ciljev. S 

samoregulacijo lahko učitelj ciklično prilagaja svoj učni proces z namenom neprestanega 

izboljševanja. Samoregulacija je sestavljena iz treh stopenj: (1) priprave na pouk, kjer učitelj 

skrbno načrtuje uro, izbere učne strategije, cilje ter metode preverjanja znanja; (2) izvedba, 

kjer učitelj izvede svojo učno uro, tu je pomembno, da se učitelj neprestano samonadzira in 

samoopazuje, da ne zaide iz svoje načrtovane poti, hkrati pa mora biti pripravljen, da učno 

uro prilagodi, če pride do nepredvidenih dejavnikov; (3) samorefleksija, kjer učitelj oceni 

svojo izvedbo učne ure, ter, glede na pridobljene informacije, prilagodi svoje nadaljne 

priprave na pouk. Samoregulacija je lahko zelo učinkovita metoda neprestanega izboljšanja 

kvalitete učiteljevega poučevanja, vendar zahteva visoko stopnjo PCK-ja ter znanja o 

pogostih napačnih razumevanj učencev (Uzuntiryaki-Kondakci, Demirdöǧen, Akin, Tarkin 

in Aydin-Günbatar, 2016). 

Devetak s sodelavci (2009) tudi poudarja, da je pomembno, da učitelj pri učenju kemije 

učencem predstavi vse ravni, ko jih učijo nove pojme. Za učence ki imajo težave z 

razumevanjem raztopin, priporoča, da naj učenci ne izvajajo računskih nalog o koncentraciji 

in raztopinah brez submikroskopskih predstav. Za odstranjevanje napačnih razumevanj 

priporočajo, da se uporabi kombinacija pisnega in ustnega preverjanja znanja, kjer naj 

učenci z lastnimi besedami opišejo procese. Poudarjajo, da je ustrezna slikovna predstava 

ključna, da lahko učenci ustrezno povežejo različne ravni razumevanja kemije med sabo. 

Tako lahko učenci lažje povežejo pretekla znanja z novo naučenim znanjem, s čimer 

neprestano nadgrajujejo svoje znanje. Povezovanje znanj in grajenje novih znanj na 

preteklih je pomembno za učenje, ne samo kemije, ampak vseh naravoslovnih predmetov.  
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2.5 Raziskovalni problem s cilji in raziskovalnimi vprašanji 

Namen nacionalnega preverjanja znanja je ugotvaljanje in zagotavljanje kakovosti šolskega 

dela. Z njim učenci, učitelji, ravnatelji, starši in drugi strokovni delavci pridobijo povratne 

inofrmacije o uspešnosti učencev pri doseganju ciljev in standardov znanja (Nacionalno 

preverjanje znanja, Informacije za učence in starše, 2018). Da se lahko ustrezna povratna 

informacija lahko pridobi, morajo biti pridobljeni podatki ustrezno in natančno analizirani. 

Namen tega magistrskega dela je bil poglobljeno analizirati napačne odgovore učencev na 

nacionalnem preverjanju znanja z namenom, da se prepozna pogoste napačne odgovore, ki 

so jih podali učenci. Analiza teh odgovorov lahko osvetli morebitna napačna razumevanja 

specifičnih kemijskih pojmov, ki jih so jih oblikovali učenci na koncu osnovnošolskega 

kemijskega izobraževanja. Za RIC so povratno informacijo o rezultatih nacionalnega 

preverjanja znanja podali učitelji, ki so preverjanje vrednotili. Zato je pomembno, da se tudi 

preveri subjektivnost teh ocenjevalcev. V magistrskem delu so se tudi analizirala 

vrednotenja posameznih nalog, ki so jih podali učitelji ocenjevalci.  

V magisterskem delu so bili postavljeni sledeči raziskovalni cilji: 

1. Ugotoviti, katere naloge so učenci na nacionalnem preverjanju znanja 2017/2018 iz 

kemije povečini napačno reševali ter kakšni so bili najbolj pogosti napačni odgovori. 

2. Ugotoviti, kako objektivno so učitelji ocenjevalci naloge na nacionalnem preverjanju 

znanja 2017/2018 iz kemije vrednotili z vidika upoštevanja moderiranih rešitev. 

 

Pri magistrskem delu so bila zastavljena sledeča raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri napačni odgovori učencev so se pri posamezni nalogi na nacionalnem 

preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 pojavili v več kot 5 %? 

2. Katere naloge, ki obravnavajo specifično vsebino na nacionalnem preverjanju znanja 

iz kemije v šolskem letu 2017/2018, so učitelji ocenjevalci najmanj objektivno vrednotili? 
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3. Metoda 

3.1 Vzorec 

V vzorcec je bilo vključeni 400 rešenih preverjanj znanja iz šolskega leta 2017/18. Vzorec ni 

bil naključen, saj je vseboval rešene preizkuse znanja učencev iz različnih območij iz 

grafične predstavitve rezultatov Nacionalnega preverjanja znanja. V vzorcu je bilo tako 100 

naključno izbranih učencev iz zelenega območja (učenci med 20-30 kvantilom), 100 

naključno izbranih učencev iz rumenega območja (učenci med 45-55 kvantilom), 100 

naključno izbranih učencev iz rdečega območja (učenci med 70-80 kvantilom) in 100 

naključno izbranih učencev iz modrega območja (učenci nad 90 kvantilom). V vzorcu so 

bila tudi poročila nacionalnih preverjanj znanja iz kemije iz prejšnjih let; 2006/2007, 

2009/2010, 2011/2012 in 2014/2015. Ta poročila so bila uporabljena za analizo osnovnih 

statističnih podatkov Nacionalnih preverjanj znanja iz kemije. 

3.2 Inštrument 

Nacionalno preverjanje znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 je sestavila predmetna 

skupina za kemijo Nacionalnega preverjanja znanja. Predvideni čas za reševanje preizkusa 

znanja je bil 60 minut. Učenci so s sabo lahko prinesli nalivno pero ali kemični svinčnik, 

radirko in svinčnik ter žepno računalo. Periodni sistem je bil del preizkusa znanja. Preizkus 

je bil sestavljen iz 12 nalog izbirnega tipa in 8 nalog prostih odgovorov, vsaka je vsebovala 

vsaj dve podnalogi. Skupno število nalog v preizkusu je bilo 33. Vsaka pravilno rešena 

naloga je učencu prinesla eno točko, tako, da je bilo največje možno število pridobljenih 

točk 33. Na nacionalnem preverjanju znanja iz kemije je bilo 25 % nalog na prvi 

taksonomski stopnji (znanje in poznavanje), 45 % nalog na drugi taksonomski stopnji 

(razumevanje, sinteza in uporaba) in 30 % na tretji taksonomski stopnji (analiza in 

vrednotenje) (Nacionalno preverjanje znanja. Struktura NPZ iz Kemije 2018, b.d.). 

3.3 Potek dela 

Analiza zbranih preizkusov nalog je potekala na sledeč način: 

1. Izvdena je bila vsebinska analiza poročil nacionalnega preverjanja znanja iz kemije 

iz prejšnjih šolskih let.  

2. Rebuliški izpitni center RIC je posredoval 400 rešenih preizkusov iz Nacionalnega 

preverjanaj znanja iz kemije iz šolskega leta 2017/2018 v elektronski obliki (pdf).  

3. Podatki pregledanih preizkusov so bili vnešeni v Excel preglednico  

4. Pri nalogah izbirnega tipa, to so naloge od 1 do 13, je bila izračunana frekvenca 

posameznih odgovorov. 

5. Pri nalogah odprtega tipa, to so naloge od 14 do 20, so bili najprej določeni vsi 

nepravilni odgovori, ki so bili kodirani, nakar je bila izračunana frekvenca posameznih 

napak.  

6. Za preverjanje pravilnosti vrednotenja učiteljev ocenjevalcev je bila uporabljena 

moderirana razlčica navodil za vrednotenje preverjanja znanja iz kemije (2018).  

7. Podatki so bili prikazani v grafih in tabelah, izdelanih v programu Excel. 

8. Interpretirane so bile napake, ki so se pojavile v več kot 5 %.  
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4. Rezultati 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati magistrskega dela. Na začetku poglavja so 

predstavljena izhodišča za nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 20/2018 vsebinska 

analiza osnovnih statističnih podatkov iz poročil Nacionalnih preverjanj znanja iz kemije iz 

šolskega leta 2006/2007 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v 

šolskem letu 2006/2007, 2007), 2009/2010 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2009/2010, 2010), 2011/2012 (Letno poročilo o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2011/2012, 2012), 2014/2015 (Letno 

poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015, 2015) in 

2017/2018 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 

2017/2018, 2018). Nato sledijo analize posameznih nalog v Nacionalnem preverjanju znanja 

iz kemije 2017/2018. Pri vsaki nalogi je bil izračunan delež pravilno rešenih in pravilno 

ovrednotenih nalog. Pri nalogah odprtega tipa je bilo izvedeno kodiranje napačnih 

odgovorov. Pri teh nalogah je v grafih predstavljen delež napačnih odgovorov od vseh 

napačnih odgovorov pri nalogi. Pri vseh nalogah je tudi predstavljen učni cilj, ki ga naloga 

preverja, pravilen odgovor oziroma odgovori na nalogo, indekst težavnosti in indeks 

diskriminativnosti iz letnega poročila (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Predstavljen je tudi indeks težavnosti vzorcev ter 

delež pravilno ovrednotenih nalog v vzorcu. 

4.1 Vsebinska analiza poročil Nacionalnih preverjanj znanja iz kemije 

Kot izhodišče za Nacionalno preverjanje znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 je bil 

učni načrt za kemijo za 8. in 9. razred. S preiskusom znanja je predmetna komisija skušala 

ugotoviti poznavanje kemijskih pojmov, njihovo razumevanje in sposobnost povezovanja 

teh pojmov. Vsebine, ki jih preverjanje preverja so ključne za nadaljno razvijanje kemijske 

pismenosti učencev. Ti cilji, predstavljeni v letnem poročilu o izvedbi Nacionalnega 

preverjanja znanja (2018) so: (1) razumevanje ključnih razlik med lastnostmi snovi in 

njihovimi spremembami; (2) razumevanje učinkov snovi na okolje ter posledic njihove 

uporabe; (3) razumevanje vzrokov za številčnost in raznolikost snovi – zgradba snovi in 

povezovanje delcev; (4) uporaba podatkov v periodnem sistemu, poznavanje osnovnih 

lastnosti skupin kemijskih elementov glede na njihovo lego v periodnem sistemu; (5) 

razumevanje kemijske reakcije kot snovne in energijske spremembe;  (6) zapisovanje 

preprostih snovi in njihovih sprememb s simbolnim zapisom in njihovo poimenovanje v 

kemijskem jeziku; (7) sposobnost povezovanja makro- in submikroskopske ravni 

predstavitev kemijskih pojmov s simbolnimi zapisi; (8) uporaba ugotovitev 

eksperimentalnega dela pri razumevanju kemijskih pojmov in razvijanju metod 

raziskovanja; (9) poznavanje lastnosti skupin snovi, pomembnih za življenje: kisline, baze in 

soli; ogljikovodiki ter kisikove organske spojine. 
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Tabela 1: Osnovni statistični podatki Nacionalnih preverjanj znanja iz kemije 

 NPZ 

2006/2007 

NPZ 

2009/2010 

NPZ 

2011/2012 

NPZ 

2014/2015 

NPZ 

2017/2018 

Število učencev 4937 4315 4208 4234 4205 

Indeks težavnosti 0,63 0,55 0,52 0,67 0,50 

Povprečno št. točk 

v odstotkih 

63,40 55,61 52,45 67,22 50,79 

Standardni 

odklon  

19,80 17,10 20,07 19,15 21,99 

Indeks 

zanesljivosti 

0,87 

 

0,83 0,87 0,86 0,89 

 

V tabeli 1 lahko vidimo, kako so se število učencev, indeks težavnosti, povprečno št. točk v 

odstotkih s standardnim odklonom in indeks zanesljivost spreminjali čez leta. Kar lahko iz 

tabele vidimo je, da je število učencev čez leta upadalo. Enako je čez leta upadal indeks 

težavnosti, kar kaže na to, da so preverjanja čez leta postajala vedno težja. Indeks 

zanesljivosti preverjanja je čez leta ostajal stabilen. Na Nacionalnem preverjanju znanja iz 

kemije v šolskem letu 2017/2018 je 29 učencev (0,69%) je doseglo vse možne točke, en 

učenec (0,02%) pa ni dosegel nobene točke. V primerjavi s prejšnjimi leti so učenci v 

šolskem letu 2017/2018 dosegli najnižje povprečno  število odstotnih točk. To preverjanje je 

tudi imelo najvišji indeks zanesljivosti (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). 

4.2 Odstotki pravilno rešenih in pravilno ovrednotenih nalog v preizkusih 

znanja v vzorcu 

Tabela 2: Deleži pravilno rešenih in ovrednotenih nalog v preizkusih znanja v vzorcu 

Naloga Odstotek 

pravilno 

rešenih 

nalog 

Odstotek 

pravilno 

ovrednotenih 

nalog 

Naloga Odstotek 

pravilno 

rešenih 

nalog 

Odstotek 

pravilno 

ovrednotenih 

nalog 

1 78,5 100 15a 48,0 100 

2 87,8 99,8 15b 21,5 90,3 

3 91,8 99,8 16a 60,0 99,5 

4 82,3 100 16b.1 16,0 79,0 

5 81,0 99,8 16b.2 11,8 81,8 

6 79,3 99,5 17a 23,5 99,5 

7 55,8 99,5 17b.1 57,0 100 

8 61,3 100 17b.2 36,8 99,5 

9 79,3 99,8 18.1 34,0 96,8 

10 68,8 99,8 18.2 25,8 93,8 

11 58,0 100 19a 58,3 99,5 

12 73,3 99,8 19b 44,5 99,5 

13a 66,5 98,0 19c 37,5 99,8 

13b 75,5 95,0 20a 76,5 99,5 

14a 54,0 95,3 20b 51,5 97,5 

14b 58,0 100 20c 38,0 99,8 
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V tabeli so predstavljeni odstotki pravilno rešenih nalog v našem vzorcu ter kolikšen delež 

učiteljev ocenjevalcev je to nalogo ovrednotilo v skladu z moderiranimi navodili za 

ocenjevanje. Za vrednotenje pravilnosti naloge in ocenjevanja je bila uporabljenja 

moderirana različica navodil za vrednotenje nacionalnega preverjanja znanja iz kemije 

(2018). Iz tabele je razvidno, da je najmanj učencev pravilno rešilo in hkrati najmanj 

učiteljev ocenjevalcev pravilno ovrednotilo nalogo 16b, prvi in drugi del. V preizkusu je bila 

le ena naloga, ki jo je več kot 90 % odstotkov učencev rešilo pravilno, in to je naloga 3, kar 

pomeni, da je bila naloga o opredeljevanju reaktantov in produktov kemijske rekacije zelo 

lahka.  
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4.3 Poznavanje zapisov formul 

 

Slika 1: Naloga 1 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Prva naloga preverja učni cilj iz področja Zgradba snovi, ki se glasi: učenci poznajo 

simbol/formulo kot zapis za atom elementa/molekulo elementa oziroma spojine. Naloga 

spada v prvo taksonomsko stopnjo po Bloomu (znanje) in v rumeno območje (učenci med 

45-55 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,71 ter indeks diskriminativnosti je 0,46 (Letno 

poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). 

Pravilen odgovor na to nalogo je D, 8 atomov, za katerega je bila dodeljena ena točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 1: Delež posameznih odgovorov pri 1. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 314 (78,5 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Dva napačna odgovora se pojavita v več kot 5 %, in to sta 

odgovora A in B. Odgovor A (3 atomi) se lahko razloži tako, da so učenci narobe razumeli 

nalogo, saj so mogoče mislili, da naloga od njih zahteva, koliko različnih atomov je v 

molekuli. Odgovor B (6 atomov) se lahko razloži tako, da so učenci le prešteli črke v 

molekuli, niso pa upoštevali številk. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v 

vzorcu je 0,79, kar je podobno indeksu težavnosti v letnemu poročilu. Nalogo so v 

preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci.  
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4.4 Poznavanje soodvisnosti med zgradbo atoma in njegovo lego v PSE 

 

Slika 2: Naloga 2 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga 2 preverja učni cilj iz področja Atomi in Periodni sistem, ki se glasi: Učenec razume 

soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE in ve, da številka periode pove, kolikšno je 

število lupin v atomu nekega elementa. Naloga spada v prvo taksonomsko stopnjo po 

Bloomu (znanje) in v zeleno območje (učenci med 20-30 kvantilom). Indeks težavnosti je 

0,79 ter indeks diskriminativnosti je 0,41 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je D, Imata 

elektrone razporejene v treh lupinah, za katerega je bila dodeljena ena točka (Nacionalno 

preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 2: Delež posameznih odgovorov pri 2. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 351 (87,8 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Pri tej nalogi se en napačen odgovor pojavi v več kot 5 

%, in to je odgovor C, ki se lahko razloži tako, da so ti učenci zamešali periodo in skupino v 

periodnem sistemu. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,88, kar 

je višje kot indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja zajetih v 

vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci. 
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4.5 Opredeljevanje reaktantov in produktov kemijske reakcije 

 

Slika 3: Naloga 3 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Kemijske rekacije, ki se glasi: Učenec zna opredeliti 

reaktante in produkte kemijske reakcije. Naloga spada v prvo taksonomsko stopnjo po 

Bloomu (znanje) in v zeleno območje (učenci med 20-30 kvantilom). Indeks težavnosti je 

0,83 ter indeks diskriminativnosti je 0,38 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je C, Pri kemijski 

reakciji iz reaktantov nastanejo produkti, za katerega je bila dodeljena ena točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 3: Delež posameznih odgovorov pri 3. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 367 (91,8 %) učencev. Skoraj vsi učenci so na 

to vprašanje odgovorili pravilno. Pri tej nalogi se noben napačen odgovor ni pojavil v več 

kot 5 %. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,92, kar je višje 

kot indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja zajetih v vzorec 

pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen enega (99,8 %), ki je ovrednotil odgovor 

A kot pravilen. 
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4.6 Poznavanje reakcije nevtralizacije 

 

Slika 4: Naloga 4 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Kisline, baze in soli, ki se glasi: Učenec pozna reakcijo 

nevtralizacije. Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v 

zeleno območje (učenci med 20-30 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,78 in njen indeks 

disktiminativnosti je 0,33 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v 

šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je A, S kisom, za katerega je 

bila dodeljena ena točka (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 4: Delež posameznih odgovorov pri 4. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 329 (82,3 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v 

vzorcu je 0,82, kar je podobno indeksu težavnosti v letnemu poročilu. Nalogo so v 

preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci. 
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4.7 Prepoznavanje gradnikov elementov in spojin 

 

Slika 5: Naloga 5 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Zgradba snovi, ki se glasi: Učenec prepozna gradnike 

(atomi/molekule) elementov/spojin. Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(razumevanje) in v zeleno območje (učenci med 20-30 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,74 

ter indeks diskriminativnosti je 0,28 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravlen odgovor na to nalogo je C, V erlenmajerici 

je zmes elementa in spojine, za katerega je bila dodeljena ena točka (Nacionalno preverjanje 

znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 5: Delež posameznih odgovorov pri 5. nalogi 

V je na to nalogo pravilno odgovorilo 324 (81,0 %) učencev. Povečini so učenci pri tej 

nalogi izbrali pravilni odgovor. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu 

je 0,81, kar je višje kot indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja 

zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen enega (99,8 %), ki je 

ovrednotil odgovor B kot pravilen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

15.0

81.0

3.5
0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

A B C D Brez odgovora

D
el

ež
 o

d
go

vo
ro

v 
p

ri
 n

al
o

gi



Nejc Mesesnel. Analiza uspešnosti reševanja nalog na Nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem 

letu 2017/2018. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

 

27 

 

4.8 Poznavanje lastnosti alkalijskih kovin 

 

Slika 6: Naloga 6 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Elementi v Periodnem sistemu, ki se glasi:Učenec 

pozna osnovne značilne lastnosti alkalijskih kovin. Naloga spada v drugo taksonomsko 

stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v rumeno območje (učenci med 45-55 kvantilom). 

Indeks težavnosti je 0,71 ter indeks diskriminativnosti je 0,30 (Letno poročilo o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to 

nalogo je A, Da ne pride v stik s kisikom in vodo, za katerega je bila dodeljena ena točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 6: Delež posameznih odgovorov pri 6. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 317 (79,3%) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v 

vzorcu je 0,79 kar je višje kot indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih 

znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen dveh (99,5 %). 

Eden izmed učiteljev ocenjevalcev je ovrednotil odgovor C kot pravilen, eden pa je kot 

pravilno ovrednotil nerešeno nalogo. 
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4.9 Zapisovanje formul binarnih ionskih spojin 

 

                    Slika 7: Naloga 7 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Povezovanje delcev, ki se glasi: Učenec zna zapisati 

formule binarnih ionskih spojin. Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(razumevanje) in v rdeče območje (učenci med 70-80 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,51 

ter indeks diskriminativnosti je 0,36 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je C, Al2O3, za 

katerega je bila dodeljena ena točka (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za 

vrednotenje, 2018). 

 

Graf 7: Delež posameznih odgovorov pri 7. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 223 (55,8 %) učencev. Odgovori pri tej nalogi 

so bili bolj mešani, saj so se vsi trije napačni odgovori pojavili v več kot 5 %, kar kaže na 

težave z razumevanjem zapisa ionskih spojin. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja 

zajete v vzorcu je 0,56, kar je podobno indeksu težavnosti iz letnega poročila. Nalogo so v 

preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen dveh 

(99,5 %). En učitelj ocenjevalec je ovrednotil odgovor A kot pravilen, drugi učitelj 

ocenjevalec pa odgovor D kot pravilen. 
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4.10 Prepoznavanje molekule s ketonsko funkcionalno skupino 

 

              Slika 8: Naloga 8 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Kisikove organske spojine, ki se glasi: Učenec na 

osnovi modela prepozna molekulo spojine s karbonilno (ketonsko) funkcionalno skupino. 

Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v rdeče območje 

(učenci med 70-80 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,58 ter indeks diskriminativnosti je 

0,31 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 

2018). Pravilen odgovor na to nalogo je C, za katerega je bila dodeljena ena točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 8: Delež posameznih odgovorov pri 8. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 245 (61,3 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v 

vzorcu je 0,61, kar je podobno indeksu težavnosti iz letnega poročila. Nalogo so v 

preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci. 
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4.11 Ločevanje struktrune in molekulske formule 

 

Slika 9: Naloga 9 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Ogljikovodiki, ki se glasi: Učenec loči strukturno in 

molekulsko formulo molekule metana. Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po 

Bloomu (razumevanje) in v rumeno območje (učenci med 45-55 kvantilom). Indeks 

težavnosti je 0,73 ter indeks diskriminativnosti je 0,33 (Letno poročilo o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to 

nalgo je A, za katerega je bila dodeljena ena točka (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila 

za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 9: Delež posameznih odgovorov učencev pri 9. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 317 (79,3 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor, zelo malo učencev pa je izbralo odgovor B ali C. Indeks 

težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,79, kar je višje kot indeks 

težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno 

ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen enega (99,8 %), ki je ovrednotil odgovor D kot 

pravilen. 
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4.12 Razlikovanje med polarnostjo vezi in polarnostjo molekule 

 

Slika 10: Naloga 10 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Povezovanje delcev, ki se glasi: Učenec razlikuje med 

polarnostjo vezi in polarnostjo molekule in razlikujejo med nastankom ionske vezi/ionske 

spojine (kristala) in kovalentne vezi/molekule. Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo 

po Bloomu (razumevanje) in v rdeče območje (učenci med 70-80 kvantilom). Indeks 

težavnosti je 0,58 ter indeks diskriminativnosti je 0,47 (Letno poročilo o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to 

nalogo je B, V molekuli vode se atomi povezujejo s kovalentno vezjo, za katerega je bila 

dodeljena ena točka (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 10: Delež posameznih odgovorov pri  10. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 275 (68,8 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Vsi učenci so na to nalogo podali odgovor. Indeks 

težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,69, kar je višje kot indeks 

težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno 
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ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen enega (99,8 %), ki je ovrednotil odgovor A kot 

pravilen. 

4.13 Branje energijskega diagrama 

 

                         Slika 11: Naloga 11 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Kemijske reakcije, ki se glasi: Učenec zna iz 

energijskega diagrama sklepati na spremembo energije pri kemijski reakciji. Naloga spada v 

drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v modro območje (učenci nad 90 

kvantilom). Indeks težavnosti je 0,56 ter indeks diskriminativnosti je 0,14 (Letno poročilo o 

izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor 

na to nalogo je B, Pri sežigu vodika se sprošča energija, za katerega je bila dodeljena ena 

točka (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 11: Delež posameznih odgovorov pri 11. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 232 (58,0 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Najbolj pogost napačen odgovor je bil A, katerih 

odgovorov je bilo za polovico manj kot pravilnih odgovorov, kar kaže na težave z branjem 

energijskih diagramov. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,58, 

kar je podobno indeksu težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja zajetih 

v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci. 
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4.14 Razumevanje soodvisnosti med zgradbo atoma in lego v PSE 

 

                            Slika 12: Naloga 12 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

Naloga preverja učni cilj iz področja Atomi in Periodni sistem, ki se glasi: Učenec razume 

soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE. Naloga spada v tretjo taksonomsko stopnjo 

po Bloomu (uporaba) in v rumeno območje (učenci med 45-55 kvantilom). Indeks 

težavnosti je 0,65 ter indeks diskriminativnosti je 0,40 (Letno poročilo o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to 

nalogo je B, Neonu, za katerega je bila dodeljena ena točka (Nacionalno preverjanje znanja, 

Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 12: Delež posameznih odgovorov pri 12. nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 293 (73,3 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v 

vzorcu je 0,73, kar je višje kot indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih 

znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen enega (99,8 %), ki 

je ovrednotil odgovor C kot pravilen. 
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4.15 Prepoznavanje in razumevanje agregatnih stanj snovi 

 

Slika 13: Naloga 13 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

 

4.15.1 Prvi del naloge (13a) 

Naloga preverja učni cilj s področja Zgradba snovi, ki se glasi: Učenec iz shematskega 

prikaza razporeditve delcev v snovi prepozna agregatna stanja snov in prehode med njim. 

Pri nalogi so morali učenci ugotoviti, katera sprememba snovi poteka na narisani shemi. 

Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v rdeče območje 

(Učenci med 70-80 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,57 ter indeks diskriminativnosti je 

0,35 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 

2018). Pravilen odgovor na to nalogo je lahko eden od sledečih: fizikalno, izhlapevanje, 

izparevanje (uparevanje), kondenzacija (zgoščevanje, utekočinjenje), sprememba 

agregatnega stanja, prehod iz tekočine (kapljevine) v plin,prehod iz plina v tekočino 

(kapljevino). Kot pravilen odgovor ne upoštevamo, če učenec napiše vrenje, ohlajanje ali 

gretje. Za pravilen odgovor je učencu dodeljena ena točka (Nacionalno preverjanje znanja, 

Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 13: Delež napačnih odgovorov pri nalogi 13a 

V vzorcu je na nalogo 13a pravilno odgovorilo 266 učencev (66,5 %), 134 učencev (33,5 %) 

pa je podalo napačen odgovor. Napačni odgovori učencev so bili razporejeni v šest skupin, 

kar je prikazano na grafu 13. 58 učencev (43,3 %) je odgovorilo, da na sliki poteka 

sublimacija, kar je bil najbolj pogost napačen odgovor, kar kaže na težavo med 

razlikovanjem tekočega in trdnega agregatnega stanja oz. so učenci menili, da je na sliki 

prikazano trdno agregatno stanje. 36 učencev (26,9 %) je odgovorilo, da poteka taljenje ali 

strjevanje (prehod iz trdnega ag. stanja v tekoče ali obratno), kar ponovno nakazuje na to, da 

so učenci mislili, da je spodnje agregatno stanje trdno. 11 učencev (8,2 %) je napisalo, da 

poteka segrevanje ali ohlajanje, za kar je v navodilih za vrednotenje preverjanja jasno 

napisano, da je to napačen odgovor. 16 učencev (11,9 %) je navedlo le eno od agregatnih 

stanj, v katerih se snov nahaja (tekoče, plinasto ali trdno). 9 učencev (6,7 %) na vprašanje ni 

odgovorilo, štirije učenci (3 %) pa so podali odgovore, ki niso mogli biti uvrščeni v zgoraj 

navede skupine. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,67, kar je 

višje kot indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec 

pravilno ovrednotilo 392 učiteljev ocenjevalcev (98,0 %). Pet učiteljev ocenjevalcev (1,3 %) 

je ovrednotilo odgovor vrenje kot napačen, en učitelj ocenjevalec (0,3 %) je ovrednotil 

odgovor plinasto agregatno stanje kot pravilen,  en učitelj ocenjevalec (0,3 %)  je ovrednotil 

odgovor sublimacija kot pravilen, in en učitelj ocenjevalec (0,3 %)  je ovrednotil odgovor 

kondenzacija kot napačen. 
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4.15.2 Drugi del naloge (13b) 

Naloga preverja učni cilj s področja Zgradba snovi, ki se glasi: Učenec razume pojme snovi 

in agregatna stanja snovi z razporeditvijo ter gibanjem gradnikov (delcev). Pri nalogi so 

učenci morali narisati razporeditev delcev po spremebi temperature. Naloga spada v drugo 

taksonomsko stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v zeleno območje (učenci med 20-30 

kvantilom). Indeks težavnosti je 0,75 ter indeks diskriminativnosti je 0,27 (Letno poročilo o 

izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor 

na to nalogo je ustrezno narisano trdno agregatno stanje na nivoju delcev. Delci morajo biti 

pravilno urejeni in povezani (pozorni smo na razdaljo med delci). Učenecu ni treba porisati 

celotnega kvadrata za pravilen odgovor. Za pravilen odgovor je učencu dodeljena ena točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 14: Delež napačnih odgovorov pri nalogi 13b 

V vzorcu je na nalogo 13b pravilno odgovorilo 302 učencev (75,5 %), narobe pa je 

odgovorilo 98 učencev (24,5 %). Napačni odgovori so bili razporejeni v 5 skupin, kar je 

prikazano na grafu 14. Primer za posamezno skupino napačnih odgovorov je prikazan v 

tabeli 3. 70 učencev (71,4 %) je narisalo prevelik razmak med delci za trdno agregatno 

stanje, kar je bil najbolj pogost napačen odgovor na to nalogo. 7 učencev (7,1 %) je narisalo 

različno velike delce, 18 učencev (18,0 %) pa je narisalo več agregatnih stanj (trdno in 

plinasto, tekoče in plinasto...). 2 učenca (2 %) sta narisala popolnoma neustrezno sliko, en 

učenec (1 %) pa ni podal odgovora.  
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Tabela 3: Primeri napačnih odgovorov pri nalogi 13b 

Kategorije napak Primeri, ki so jih 

zapisali učenci 

Prevelik razmak med 

delci 

 
Različno veliki delci 

 
Več agregatnih stanj 

 
Popolnoma neustrezna 

slika 

 
 

Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,76, kar je skoraj enako kot 

indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno 

ovrednotilo 380 učiteljev ocenjevalcev (95 %). Ta naloga je bila ena izmed štirih nalog, ki 

so jo 95 % ali manj učiteljev ocenjevalcev pravilno ovrednotilo, v skladu z moderiranimi 

navodili za ocenjevanje. Šestnajst učiteljev ocenjevalcev (4 %) je ocenilo odgovore kot 

pravilne, kjer so imeli delci prevelik razmak in trije učitelji ocenjevalci (0,8 %) so ocenili 

odgovore kot pravilne, kjer so bili delci v več agregatnih stanjih. Trije učitelji ocenjevalci 

(0,8 %) so nalogo, ki je bila pravilna, ocenili kot napačno.  
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4.16 Ločevanje snovi z destilacijo 

 

Slika 14: Naloga 14 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

4.16.1 Prvi del naloge (14a) 

Naloga preverja učni cilj s področja Snovi, ki se glasi: Učenec razume, da ločevanje snovi iz 

zmesi temelji na razlikah v lastnostih snovi v zmesi. Pri nalogi so učenci morali zapisati 

spremembe agregatnih stanj, ki potečejo pri destilaciji. Naloga spada v drugo taksonomsko 

stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v rdeče območje (učenci med 70-80 kvantilom). Indeks 

težavnosti je 0,47 ter indeks diskriminativnosti je 0,45 (Letno poročilo o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to 

nalogo je: Izparevanje (izhlapevanje) in kondenzacija (utekočinjenje, zgoščevanje) ali snov 

prehaja iz tekočega v plinasto agregatno stanje in iz plinastega v tekoče agregatno stanje. 

Odgovor štejemo kot pravilen le, če učenec navede obe spremembi (vrstni red ni 

pomemben). Za pravilen odgovor je učencu dodeljena 1 točka (Nacionalno preverjanje 

znanja, Navodila za vrednotenje, 2018).  
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Graf 15: Delež napačnih odgovorov pri nalogi 14a 

V vzorcu je na nalogo 14a pravilno odgovorilo 216 učencev (54,0 %), napačno pa je 

odgovorilo 184 učencev (46,0 %). Napačni odgovori so bili razporejeni v osem skupin, kar 

je prikazano na grafu 15. 23 učencev (12,5 %) je kot odgovor podalo le agregatna stanja, ni 

pa navedlo prehodov med njimi (npr. tekoče in plinasto), kar lahko kaže na napačno 

razumevnje naloge. 51 učencev (27,7 %) je navedlo eno pravilno spremembo agregatnega 

stanja, za kar niso dobili točke, ker bi morali navesti dve spremembi. Eno spremembo je tudi 

navedlo 12 učencev (6,5 %), vendar je bila navedena sprememba napačna. Skupno je torej le 

eno spremembo napisalo 63 učencev (34,2 %), saj so očitno mišljenja, da v destilacijski 

napravi poteče le ena sprememba agregatnega stanja. 15 učencev (8,2 %) je navedlo, da 

poteče sprememba, vendar niso napisali ali ustrezno opisali te spremembe (fizikalna 

sprememba, eksotermna sprememba...). 53 učencev (28,8 %) je napisalo dve spremembi 

agregatnega stanja, vendar je bila le ena izmed napisanih pravilna, kar je bil najbolj pogost 

napačen odgovor pri tej nalogi. Podobno so štirije učenci (2,2 %) navedli dve spremembi, 
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vendar so obe spremembi bili napačni. Skupno je 57 učencev (31,0 %) kot odgovor navedlo 

dve spremembi, kar kaže na razumevanje, da v napravi poteče več kot ena sprememba 

agregatnega stanja, vendar niso vedeli, katere dve spremembi. Devet učencev (4,9 %) je 

podalo popolnoma neustrezen odgovor, 17 učencev (9,3 %) pa na vprašanje ni odgovorilo. 

Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,54, kar je več kot indeks 

težavnosti v letnem poročilu. Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno 

ovrednotilo 382 učiteljev ocenjevalcev (95,5 %). 7 učiteljev ocenjevalcev (1,8 %) je 

ovrednotilo odgovor, kjer so učenci le opisali agregatno stanje kot pravilen, 4 učitelji 

ocenjevalci (1,0 %) so ovrednotili odgovor, kjer so učenci navedli le eno spremembo kot 

pravilno in 4 učitelji ocenjevalci (1,0 %) so ovrednotili pravilne odgovore kot napačne. 2 

učitelja ocenjevalca (0,5%) sta ovrednotila odgovor, kjer so učenci navedli dve spremembi 

agregatnega stanja, med katerimi je bila le ena pravilna, kot pravilen in en učitelj 

ocenjevalec (0,3 %) je ovrednotil odgovor sublimacija kot pravilen. 

4.16.2 Drugi del naloge (14b) 

Naloga preverja učni cilj s področja Snovi, ki se glasi: Učenec prepozna fizikalne 

spremembe pri destilaciji. Pri nalogi so učenci morali zapisati, ali pri destilaciji poteka 

kemijska ali fizikalna sprememba. Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(razumevanje) in v rdeče območje (učenci med 70-80 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,54 

ter indeks diskriminativnosti je 0,30 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je Fizikalna 

sprememba. Učencu je za pravilen odgovor dodeljena 1 točka (Nacionalno preverjanje 

znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

 

Graf 16: Delež posametnih odgovorov pri Nalogi 14b 

V vzorcu je na vprašanje pravilno odgovorilo 232 učencev (58,0 %), 168 učencev (42,0 %) 

pa je podalo napačen odgovor. Ti odgovori so bili razdeljeni v tri skupine, kar je prikazano 

na grafu 16. Kot večinski napačni odgovor, ki je po deležu bil podoben številu pravilnih 

odgovorov, so učenci navedli, da pri destilaciji poteče Kemijska sprememba. Dva učenca sta 
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napisala, da potečejo obe spremembi, štirije učenci pa so podali popolnoma neustrezne 

odgovore. Nobeden izmed učencev ni izpustil tega vprašanja. Indeks težavnosti naloge za 

preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,58, kar je podobno indeksu težavnosti v letnem 

poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji 

ocenjevalci. 

4.17 Povezava med trdoto vode in penjenjem milnice 

 

Slika 15: Naloga 15 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

4.17.1 Prvi del naloge (15a) 

Naloga preverja učni cilj s področja Snovi, ki se glasi: Učenec razume povezavo med trdoto 

vode in penjenjem milnice. Učenci so pri nalogi morali izbrati epruveto, v kateri je bila pri 

eksperimentu nalita destilirana voda. Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(razumevanje) in v modro območje (učenci nad 90 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,41 ter 

indeks diskriminativnosti je 0,27 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja 

v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na nalogo je v 1. epruveto. Učencu je za 

pravilen odgovor dodeljena 1 točka (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za 

vrednotenje, 2018). 
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Graf 17: Delež posameznih odgovorov pri 15a nalogi 

V vzorcu je nalogo pravilno rešilo 192 učencev (48,0 %), 208 učencev pa je podalo napačen 

odgovor (52,0 %). Od teh je 22 učencev (5,5 %) je napisalo, da je destilirana voda v drugi 

epruveti, 179 učencev (44,8 %) pa je napisalo, da je destilirana voda v tretji epruveti, kar je 

bil najbolj pogost napačen odgovor, ki je bil po frekvenci podoben številu pravilnih 

odgovorov. Pet učencev naloge ni rešilo, dva učenca pa sta podala popolnoma neustrezne 

odgovore. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,48, kar je višje 

kot indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja zajetih v vzorec 

pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci. 

4.17.2 Drugi del naloge (15b) 

Naloga preverja učni cilj s področja Snovi, ki se glasi: Učenec razume povezavo med trdoto 

vode in penjenjem milnice. Pri nalogi so učenci morali utemeljiti odgovor, ki so ga podali pri 

prvem delu naloge. Naloga spada v tretjo taksonomsko stopnjo po Bloomu (uporaba) in v 

območje nad modro (nekateri učenci nad 90 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,21 ter indeks 

diskriminativnosti je 0,39 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v 

šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilni odgovor na nalogo je eden izmed sledečih: 

Destilirana voda je mehka voda in v mehki vodi se milnica najbolj peni, Destilirana voda je 

mehka voda, višina pene je v njej najvišja oz milnica se najbolj peni in Ker je destilirana 

voda najbolj mehka izmed vseh treh vzorcev vode. Naloga ni bila pravilno rešena, če je 

učenec zapisal, da mehka voda nima mineralnih snovi ter da se v destilirani vodi milnica 

najbolje peni. Za pravilno rešeno nalogo je učencu bila dodeljena 1 točka (Nacionalno 

preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018).  
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Tabela 4: Delež napačnih odgovorov glede na odgovor podan pri nalogi 15a 

 Odgovor pri    

nalogi  

  15 a 

 

Napačni  

odgovori na  

naloge 

 

 

 

1.epruveta 

(35,4 %) 

 

 

 

2.epruveta 

(7,0 %) 

 

 

 

3.epruveta 

(55,4 %) 

Voda se peni ker 

je/ni čista 

11 (3,5 %) 0 (0,0 %) 17 (5,4 %) 

Voda se peni/ne 

peni ker je 

mehka/trda 

3 (1,0 %) 0 (0,0 %) 32 (10,2 %) 

Voda se peni/ne 

peni ker nima 

delcev 

26 (8,3 %) 2 (0,6 %) 58 (18,5 %) 

Opis stanja, brez 

razlage 

54 (17,2 %) 6 (2,0 %) 48 (15,3 %) 

Ostalo 11 (3,5 %) 7 (2,2 %) 11 (3,5 %) 

Brez odgovora 6 (2,0 %) 7 (2,2 %) 8 (2,5 %) 

 

V vzorcu je nalogo pravilno rešilo le 86 učencev (21,5 %), napačno pa je odgovorilo 314 

učencev (78,5 %), zaradi česar je bila to naloga z največ napačnimi odgovori. Napačni 

odgovori so bili razdeljeni najprej v štiri skupine, glede na to, kakšen odgovor so učenci 

podali pri nalogi 15a, nakar so bili še nadaljno razdeljeni v šest skupin, tj. odgovor, ki so ga 

podali pri tej nalogi. Razporeditev odgovorov je prikazana v tabeli 3. 

Učencev, ki so pri nalogi 15a izbrali 1 epruveto (pravilen odgovor) in so napačno odgovorili 

na nalogo 15b, je bilo 111 (27,8 %). Od teh je 11 učencev napisalo, da se voda peni zato, ker 

je čista, trije učenci so napisali, da se voda peni ker je trda in 26 učencev je napisalo, da se 

voda peni ker nima delcev oz mineralnih snovi. Najbolj pogost napačen odgovor v tej 

skupini je bil le opis stanja, brez podajanja razlage, katerega je navedlo 54 učencev. Enajst 

učencev je navedlo ostale odgovore, šest učencev pa ni podalo odgovora na vprašanje. Vsi ti 

odgovori kažejo na to, da ti učenci vedo, kaj se zgodi z milnico v destilirani vodi, vendar 

niso vedeli pravilnih razlogov za nastanek pene. 

Učencev, ki so pri nalogi 15b izbrali epruveto 2 (napačen odgovor) in so napačno odgovorili 

na nalogo 15b, je bilo 22 (5,5 %). Od tega sta dva učenca navedla, da se voda peni srednje 

dobro ker nima delcev ali mineralov, šest učencev pa je le opisalo stanje v epruveti brez 

razlage. Sedem učencev je navedlo ostale odgovore, enako število učencev pa ni podalo 

odgovora.  

Učencev, ki so pri nalogi 15a izbrali epruveto 3 (napačen odgovor) in so napačno odgovorili 

na nalogo 15b, je bilo 174 (43,5 %), največ izmed vseh napačnih odgovorov. Od teh je 17 

učencev napisalo, da se voda ne peni ker je čista. 32 učencev napisalo, da se voda ne peni 

ker je mehka. Najbolj pogost napačen odgovor v tej skupini je, da se voda ne peni, ker nima 

mineralnih snovi, katerega je navedlo 58 učencev. Naslednji najbolj pogost napačen odgovor 

je le opis stanja, brez navajanja razlage, katerega je podalo 48 učencev. 11 učencev je 
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podalo ostale odgovore, osem učencev pa ni podalo odgovora. Vsi ti odgovori kažejo na 

mešanje izrazov mehka in trda voda oziroma nerazumevanje, kaj je potrebno za nastanek 

pene. 

Učencev, ki pri nalogi 15a ni izbralo epruvete (napačen odgovor) in so napačno odgovorili 

na nalogo 15b, je bilo 7 (1,8 %). Od teh so 3 učenci navedli ostale odgovore, 4 učenci pa 

niso podali odgovora.  

Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,22, kar je skoraj enako 

indeksu težavnosti iz letnega poročila. Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec 

pravilno ovrednotilo 361 učiteljev ocenjevalcev (90,3 %). Ta naloga je bila ena izmed štirih 

nalog, katero je 95 % ali manj učiteljev ocenjevalcev pravilno ovrednotilo, v skladu z 

moderiranimi navodili za ocenjevanje.  

18 učiteljev ocenjevalcev (4,5 %) je ocenilo odgovore kot pravilne, kjer so učenci zapisali, 

da se voda ne peni, ker nima mineralnih snovi, dvanajst učiteljev ocenjevalcev (3,0 %) je 

ocenilo odgovore kot pravilne, kjer so učenci le podali opis stanja. štirije učitelji ocenjevalci 

(1,0 %) so ocenili odgovore kot pravilne, kjer so učenci zapisali, da se voda peni ker je čista. 

En učitelj ocenjevalec (0,3 %) je ocenil odgovor kot pravilen, kjer je učenec napisal, da se 

voda ne peni, ker je mehka. Šest učiteljev ocenjevalcev (1,5 %) je ocenilo naloge, ki so bile 

pravilne, kot napačne. 
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4.18 Soodvisnost zgradbe in lastnosti snovi 

 

Slika 16: Naloga 16 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

4.18.1 Prvi del naloge (16a) 

Naloga preverja učni cilj s področja povezovanja delcev, ki se glasi: Učenec razume 

soodvisnosti zgradbe in lastnosti snovi. Pri nalogi so učenci morali obkrožiti epruveto, ki 

prikaže pravilen rezultat preizkusa. Naloga spada v tretjo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(uporaba) in v rumeno območje (učenci med 45-55 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,56 ter 

indeks diskriminativnosti je 0,35 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja 

v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je B. Učencu je za pravilen 

odgovor dodeljena 1 točka (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 18: Deleži posameznih odgovorov pri 16a nalogi 

V vzorcu je na to nalogo pravilno odgovorilo 240 (60,0 %) učencev. Povečini so učenci pri 

tej nalogi izbrali pravilni odgovor. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v 

vzorcu je 0,6, kar je podobno indeksu težavnosti iz letnega poročila. Nalogo je v preizkusih 

znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotilo 398 učiteljev ocenjevalcev (99,5 %). Dva 

učitelja ocenjevalca (0,5 %) sta ovrednotila odgovor C kot pravilen.  

 

4.18.2 Drugi del naloge (16b)  

V letnem poročilu je bila ta naloga razdeljena na dve podnalogi, obe izmed katerih 

preverjajo učni cilj s področja Povezovanje delcev, ki se glasi: Učenec razume soodvisnosti 

zgradbe in lastnosti snovi. Pri obeh podnalogah so učenci morali utemeljitev za njihov 

odgovor pri prvem delu naloge. Obe podnalogi spadata v tretjo taksonomsko stopnjo po 

Bloomu (uporaba). Ena izmed nalog je v modrem območju (učenci nad 90 kvantilom), ena 

pa je nad modrim območjem (nekateri učenci nad 90 kvantilom). Za prvo podnalogo je bil 

indeks težavnosti 0,34 in indeks diskriminativnosti 0,44, za drugo podnalogo pa je bil indeks 

težavnosti 0,24 in indeks diskriminativnosti 0,42 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Za podnalogi sta bila pravilna 

odgovora; Heksan ima manjšo gostoto od vode (velja tudi obratno) ter eden izmed sledečih: 

Heksan in voda se ne mešata (nastaneta dve plasti) oziroma Heksan je nepolaren in voda je 

polarna, zato se ne mešata. Zaporedje odgovorov ni bilo pomembno. Kar pa je bilo 

pomembno je, da je en odgovor vseboval razlago za nastanek dveh plasti, drugi odgovor pa 

razlago, v kateri plasti je heksan z jodom (oziroma voda). Učencu se ni štel kot pravilen 

odgovor, če je zapisal, da je heksan lažji od vode, voda težja od heksana, voda gostejša od 

heksana ali da je heksan redkejši od vode. Za vsako pravilno rešeno podnalogo je bila 

učencu dodeljena ena točka. Tako je za celotno nalogo dobil dve točki (Nacionalno 

preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 18: Deleži napačnih odgovorov pri nalogi 16b 

V vzorcu je prvo podnalogo pravilno rešilo le 64 učencev (16,0 %), napačno pa je nanjo 

odgovorilo 336 učencev (84,0 %). Drugo podnalogo je pravilno rešilo 45 učencev (11,3 %), 

napačno pa je nanjo odgovorilo 355 (88,8 %). V vzorcu so bili skupaj združeni odgovori 

obeh nalog (skupno 800 odgovorov), s čimer so lahko bili pridobljeni odstotne deleže 

različnih napačnih odgovorov.  

Napačni odgovori so bili razdeljeni v 12 skupin, ki so prikazane na Grafu 18. Kot najbolj 

pogost napačen odgovor (164 odgovorov) so učenci navedli lastnosti joda oz. vpliv joda na 

snov – kako se spremeni barva snovi, kaj jod obarva, da jod vpliva na topnost, ter da 

mešanje poteče zaradi joda. Kot drug najbolj pogost napačen odgovor (140 odgovorov), so 

učenci navedli, kaj morajo vedeti, npr. Vedeti moramo gostoto snovi, polarnost snovi, ali se 

snovi mešajo... Niso pa napisali, ali tudi sami vedo posledice teh lastnosti. Kot razlog, zakaj 

je do tega odgovora prišlo, lahko navedemo kako je naloga napisana (»Zapiši, kaj moraš 

vedeti...«). Najmanj pogost napačen odgovor (šest odgovorov) je bila trditev, da polarnost 

vpliva na gostoto – npr. Heksan plava na vodi, zato ker je polaren. V 57 odgovorih so učenci 

uporabili izraze lažji, težji, gostejši al redkejši (npr. Heksan je lažji od vode), za kar je v 

navodilih za vrednotenje posebej poudarjeno, da je napačen odgovor. V 32 odgovorih so 

učenci pripisali napačne polarnosti snovem (Heksan je polaren, voda je nepolarna...), ali pa 

so navedli polarnost le ene snovi. V devetih odgovorih so učenci navedli, da je za mešanje 

oziroma ločitev pomembno razmerje raztopin oziroma zaporedje dodajanja raztopin. Sedem 
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odgovorov je bil stavek »Podobno se topi v podobnem«. 43 odgovorov je navedlo napačno 

gostoto – da je heksan gostejši od vode ali pa da sta voda in heksan enako gosta. V 17 

odgovorih so uenci zapisali, da se vse snovi, heksan voda in jod, v epruveti zmešajo. Eden 

izmed pogostejših odgovorov ki so ga učenci navedli, 105 odgovorov, je bil opis stanja brez 

razlage – heksan in voda se ne mešata, brez razlage o polarnosti snovi, heksan plava na vodi, 

brez razlage o gostoti snovi... 30 odgovorov je bilo popolnoma nerelevenatnih – heksan je 

ogljikovodik, ne poteče kemijska reakcija, prvi štirije alkoholi se mešajo z vodo... In 81 

odgovorov je bilo neodgovorjenih. 

Indeks težavnosti prve podnaloge naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,16, druge 

podnaloge pa 0,12 kar je manj kot indeksa težavnosti iz letnega poročila. Prvo podnalogo je 

v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotilo 316 učiteljev ocenjevalcev (79,0 

%), drugo podnalogo pa je v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotilo 327 

učiteljev ocenjevalcev (81,8 %), kar je najnižji delež pravilno ovrednotenih nalog v vzorcu. 

Ta naloga je bila ena izmed štirih nalog, katero je 95,0% ali manj učiteljev ocenjevalcev 

pravilno ovrednotilo, v skladu z moderiranimi navodili za ocenjevanje.  

92 učiteljev ocenjevalcev (11,5 %) je ocenilo nalogo kot pravilno, kjer so učenci podali 

odgovore brez utemeljitve oziroma so le opisali stanje v epruveti. 29 učiteljev ocenjevalcev 

(3,6 %) je ocenilo nalogo kot pravilno, kjer so učenci navedli, kaj morajo vedeti, niso pa 

zapisali, če sami vedo te lastnosti. 15 učiteljev ocenjevalcev (1,9 %) je ocenilo nalogo kot 

pravilno, kjer so učenci navedli lastnosti joda. 12 učiteljev ocenjevalcev (1,5%) je ocenilo 

nalogo kot pravilno, kjer so učenci uporabili izraze lažji, težji, gostejši... 2 učitelja 

ocenjevalca (0,3 %) sta ocenila nalogo kot pravilno, kjer je so učenci zapisali, da se vse 

snovi zmešajo in ravno tako sta 2 učitelja ocenjevalca (0,3 %)  ocenila nalogo kot pravilno, 

kjer so učenci zapisali napačno gostoto vode in/ali heksana. 5 učiteljev ocenjevalcev (6,3 %) 

je ocenilo naloge, ki so bile pravilne, kot napačne. 
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4.19 Urejanje in zapisovanje kemijskih reakcij  

 

Slika 17: Naloga 17 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

 

4.19.1 Prvi del naloge (17a) 

V letnem poročilu je bila ta naloga razdeljena na dve podnalogi. Naloga preverja dva učna 

cilja s področja Kemijske reakcije, ki se glasita: (1) Učenec pozna kemijske enačbe kot 

zapise kemijskih reakcij in (2) pozna pravila za urejanje kemijskih enačb. Pri prvi podnalogi 

so učenci morali zapisati enačbo gorenja magnezija, pri drugi pondalogi pa so jo morali 

ustrezno urediti. Obe nalogi spadata v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(razumevanje) in v modro območje (učenci nad 90 kvantilom). Za prvo podnalogo je bil 

indeks težavnosti 0,22 in indeks diskriminativnosti 0,57, za drugo podnalogo pa je bil indeks 

težavnosti 0,20 in indeks diskriminativnosti 0,56 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Za prvo podnalogo je bil pravilen 

odgovor pravilen zapis formul reaktantov in produktov, za drugo podnalogo pa pravilno 

urejena enačba kemijske reakcije. Zapisi agregatnih stanj niso ocenjujeni, tudi če so 

nepravilni. Za drugo podnalogo je učenec dobil točko le, če so formule reaktantov in 

produkte predhodno pravilno zapisane Če je učencev zapisal kemijsko enačbo z enačajem 

(2Mg + O2 = 2MgO), je dobil le eno točko, saj je enačba nepravilna, je pa pravilno urejena. 

Za vsako pravilno rešeno podnalogo je bila učencu dodeljena ena točka. Tako je za celotno 

nalogo dobil dve točki (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 19: Delež napačnih odgovorov pri nalogi 17a 

V vzorcu je nalogo pravilno rešilo (dobili so obe točki) 94 učencev (23,5 %), napačno pa jo 

je rešilo (dobili so 1 ali 0 točk) 306 učencev (76,5 %). Od teh je šestnajst učencev (4,0 %) 

dobilo točko le pri prvi podnalogi, dva učenca (0,5 %) pa sta dobila točko le pri drugi 

podnalogi (Kemijska enačba je bila zapisana z enačajem). Napačni odgovori so bili 

razdeljeni v sedem skupin, kar je predstavljeno na grafu 19. Primeri napačnih odgovorov iz 

posameznih skupin so prikazani na tabeli 5. 78 učencev (19,5 %) je zapisalo neurejeno 

enačbo. V osnovi so bili elementi in molekule pravilni (V enačbi so magnezij, kisik in 

magnezijev oksid), vendar učenci reakcije niso pravilno uredili. 31 učencev (7,8 %) je 

enačbo zapisalo kot popolno gorenje ogljikovodikov, kjer nastajata voda in ogljikov dioksid. 

20 učencev (5,0 %) je zapisalo reakcijo kot gorenje, kjer se porablja kisik in nastaja ogljikov 

dioksid. 55 učencev (13,8 %) je napisalo popolnoma napačno enačbo, enajst učencev (2,8 

%) pa je celo uporabilo nekemijske oznake. Sedem učencev (1,8 %) enačbe ni dokončalo. 

Največ učencev, 104 (26,0 %), pa naloge ni rešilo.  
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Tabela 5: Primeri napačnih odgovorov pri nalogi 17a 

Kategorija napake Primeri, ki so jih zapisali učenci 

Neurejena enačba 

 
Nepravilna enačba, zapisana kot gorenje 

ogljikovodikov 
 

Nepravilna enačba, zapisana kot 

gorenje, kjer nastaja ogljikov dioksid 

 
Nepravilna enačba, uporaba 

nekemijskih oznak 

 
Nedokončana enačba 

 
Popolnoma nepravilen zapis 

 
 

Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,24, kar je podobno obem 

indeksem težavnosti iz letnega poročila Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec 

pravilno ovrednotilo 398 učiteljev ocenjevalcev (99,5 %). Oba učitelja ocenjevalca (0,5 %) 

sta ovrednotila neurejeno enačbo kot pravilno. 
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4.19.2 Drugi del naloge (17b1) 

Naloga preverja učni cilj s področja Kisline, baze in soli, ki se glasi: Učenec razlikuje med 

raztopinami kislin in baz glede na vsebnost oksonijevih in hidroksidnih ionov ter zna 

uporabiti pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti raztopin. Pri nalogi so učenci 

morali zapisati pH vodne raztopine, ki jo dobimo, ko zmešamo produkt reakcije iz 

prejšnjega dela naloge z vodo. Naloga spada v tretjo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(uporaba) in v rdeče območje (učenci med 70-80 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,50 ter 

indeks diskriminativnosti je 0,48 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja 

v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je višji ali večji. Učencu je 

za pravilen odgovor dodeljena 1 točka (Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za 

vrednotenje, 2018). 

 

Graf 19: Delež posameznih odgovorov pri nalogi 17b1 

V vzorcu je na vprašanje pravilno odgovorilo 231 (57,8 %) učencev, napačno pa je 

odgovorilo 169 učencev (42,3 %). Napačni odgovori so bili razdeljeni v tri skupine, ki so 

prikazane na grafu 22. Najbolj pogost napačen odgovor je bil manjši oziroma nižji, katerega 

je podalo 90 učencev (22,5 %). 24 učencev na vprašanje ni podalo odgovora (6,0 %), 55 

učencev (13,8 %) pa je podalo ostale neustrezne odgovore. Indeks težavnosti naloge za 

preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,58, kar je več kot indeks težavnosti iz letnega poročila. 

Nalogo so v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci. 
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4.19.3 Tretji del naloge (17b2) 

Naloga preverja učni cilj s področja Kisline, baze in soli, ki se glasi: Učenec razlikuje med 

raztopinami kislin in baz glede na vsebnost oksonijevih in hidroksidnih ionov ter pozna 

reakcijo nevtralizacije. Pri nalogi so učenci morali zapisati, kakšna reakcija poteče, če v 

vodno raztopino iz prejšnjega dela naloge, če vanjo uvajamo vodikov klorid. Naloga spada v 

tretjo taksonomsko stopnjo po Bloomu (uporaba) in v modro območje (učenci nad 90 

kvantilom). Indeks težavnosti je 0,32 ter indeks diskriminativnosti je 0,6 (Letno poročilo o 

izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor 

na to nalogo je Nevtralizacija. Učencu je za pravilen odgovor dodeljena 1 točka (Nacionalno 

preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 20: Delež napačnih odgovorov pri nalogi 17b2 

V vzorcu je na vprašanje pravilno odgovorilo 147 učencev (36,8 %), napačno pa je 

odgovorilo 253 učencev (63,3 %). Napačni odgovori so bili razdeljeni v pet skupin, kar je 

prikazano na grafu 21. 69 učencev je kot odgovor navedlo napačno kemijsko reakcijo (npr. 

substitucija, adicija...). 23 učencev je kot odgovor navedlo fizikalno reakcijo (npr. 

sublimacija, kondenzacija). 18 učencev je kot odgovor podalo popolnoma napačno reakcijo 

in 21 učencev je podalo odgovor, ki sploh ni bila kakršnakoli reakcija. 122 učencev, največ 

v našem vzorcu, na vprašanje ni podalo odgovora, kar je bil najbolj pogost odgovor pri tej 

nalogi. 

Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,37, kar podobno indeksu 

težavnosti iz letnega poročila. Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno 

ovrednotilo 398 učiteljev ocenjevalcev (99,5 %). En učitelj ocenjevalec (0,3 %) je ovrednotil 

odgovor substitucija kot pravilen, drugi učitelj ocenjevalec (0,3 %)  pa je ovrednotil odgovor 

reakcija magnezija kot pravilen.  
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4.20 Računanje masnega deleža topljenca v raztopini 

 

Slika 18: Naloga 18 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

V letnem poročilu je bila ta naloga razdeljena na dve podnalogi. Naloga preverja dva učna 

cilja s področja Kisline, baze in soli, ki se glasita: (1) Učenec zna izračunati maso raztopine 

in (2) učenec zna izračunati masni delež topljenca v raztopini. Pri nalogi so učenci morali 

izračunati pravilen masni delež raztopine. V navodilih za vrednotenje je bila naloga 

razdeljenja na dve podnalogi. Obe podnalogi spadata v drugo taksonomsko stopnjo po 

Bloomu (razumevanje) in v modro območje (učenci nad 90 kvantilom). Za prvo podnalogo 

je bil indeks težavnosti 0,31 in indeks diskriminativnosti 0,55, za drugo podnalogo pa je bil 

indeks težavnosti 0,28 in indeks diskriminativnosti 0,58 (Letno poročilo o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Za prvo podnalogo je bil 

pravilen odgovor pravilen odgovor pravilno uporabljen podatek za izračun masne raztopine 

(570g + 30g ali 600g), za drugo podnalogo pa pravilen izračun masnega deleža (0,05 ali 5 

%). Uporaba enot je pri nalogi obvezna. Učenci so za drugo podnalogo dobili točko le če so 

predhodno pravilno zapisali račun za masni delež. Za vsako pravilno rešeno podnalogo je 

bila učencu dodeljena ena točka. Tako je za celotno nalogo dobil dve točki (Nacionalno 

preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 21: Delež napačnih odgovorov pri Nalogi 18 

V vzorcu je nalogo pravilno rešilo 136 učencev (34,0 %), napačno pa jo je rešilo 264 

učencev (66,0 %). Napačni odgovori so bili razdeljeni v šest skupin, kar je prikazano na 

grafu 22. Primeri napačnih odgovorov iz posameznih skupin so prikazani na tabeli 6. 98 

učencev (37,1 %) ni izračunalo mase raztopine, ampak so računali masni delež z maso vode, 

kar je bil najpogostejši napačen odgovor. 54 učencev (20,5 %) je izračunalo masni delež, 

vendar so ga izračunali narobe (npr. zamešali so, kar mora biti v imenovalcu in kaj v števcu 

enačbe). 24 učencev (9,1 %) je izračunalo molsko maso, ki so jo uporabili pri izračunu 

masnega deleža. 21 učencev (8,0 %) je nalogo pravilno izračunalo, vendar pri računanju 

niso uporabili enot, za kar je v navodilih za vrednotenje poudarjeno, da je to napačen 

odgovor. 25 učencev (9,5 %) je podalo popolnoma neustrezen odgovor, 47 učencev (17,8 %) 

pa naloge ni rešilo.  
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Tabela 6: Primeri napačnih odgovorov pri nalogi 18 

Kategorija napake Primeri, ki so jih zapisali učenci 

Brez izračuna mase 

 
Narobe izračunan masni 

delež 

 
Izračunana je molska 

masa  
Brez enot 

 
 

 

 

 

Popolnoma neustrezen 

zapis 

 
 

V vzorcu je 33 (8,3 %) učencev pravilno izračunalo masni delež, vendar so podali napačen 

odgovor (0,05 %; 0,05g; 5g; itd.), za kar jim je bila dodeljena le ena točka.  

Indeks težavnosti prve podnaloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,34, ter 0,26 za 

drugo podnalogo, kar je podobno indeksu težavnosti iz letnega poročila. Prvo podalogo je v 

preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotilo 387 učiteljev ocenjevalcev (96,8 %), 

drugo podnalogo pa je pravilno ovrednotilo 375 učiteljev ocenjevalcev (93,8 %). Druga 

podnaloga je bila ena izmed štirih nalog, ki je manj kot 95 % učiteljev ocenjevalcev pravilno 

ovrednotilo, v skladu z moderiranimi navodili za ocenjevanje.  

19 učiteljev ocenjevalcev (4,8 %) je ocenilo podnalogo kot pravilno, kjer so učenci napačno 

rešili račun, vendar so zapisali pravilen odgovor (0,05 ali 5 %). 5 učiteljev ocenjevalcev (1,3 

%) je ocenilo podnalogo kot pravilno, kjer so učenci podali odgovor z napačno enoto (0,05 

% ali 0,05g). 1 učitelj ocenjevalec (0,3 %) je nalogo, ki je bila pravilna, ocenil kot napačno. 
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4.21 Formule, imenovanje in reakcije ogljikovodikov 

 

Slika 19: Naloga 19 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

4.21.1 Prvi del naloge (19a) 

Naloga preverja učni cilj s področja Kisline, baze in soli, ki se glasi: Učenec zna iz modela 

molekule ogljikovodika sklepati na strukturno ali racionalno formulo ogljikovodika.  Pri 

nalogi so učenci morali napisati strukturno ali racionalno formulo ogljikovodika, katerega 

model je prikazan na sliki. Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(razumevanje) in v rdeče območje (učenci med 70-80 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,51 

ter indeks diskriminativnosti je 0,58 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je ustrezna 

strukturna ali racionalna formula propina. Za pravilen odgovor je učencu dodeljena 1 točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 22: Delež napačnih odgovorov pri Nalogi 19a 

V vzorcu je nalogo pravilno rešilo 233 učencev (58,3 %), napačno pa jo je rešilo 167 

učencev (41,8 %). Napačni odgovori so bili razdeljeni v sedem skupin, kar je prikazano na 

grafu 23. Primeri napačnih odgovorov iz posameznih skupin so prikazani na tabeli 7. 

Največ, 89 učencev (53,3 %), je narisalo formulo propina brez trojne vezi, namesto katere so 

narisali enojno vez – učenci so le prerisali model molekule na katerem trojna vez ni 

prikazana. 14 učencev (8,4 %) je narisalo formulo propina brez trojne vezi, namesto katere 

so narisali dvojno vez. 2 učenca (1,2 %) sta narisala formulo propina s trojno vezjo na 

napačnem mestu. 12 učencev (7,2 %) je kot odgovor podalo empirično formulo propina, 22 

učencev (13,2 %) pa je kot odgovor podalo formulo propana (empirično, strukturno ali 

racionalno). 21 učencev (12,6 %) je narisalo popolnoma neustrezno formulo, 7 učencev (4,2 

%) pa na nalogo ni podalo odgovora. 
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Tabela 7: Primeri napačnih odgovorov pri nalogi 19a 

Kategorija napake Primeri, ki so jih zapisali učenci 

Brez trojne vezi (enojna) 

 
Brez trojne vezi (dvojna) 

 
Trojna vez na napačnem mestu 

 
Neustrezna formula 

 
Empirična formula 

 
Formula propana 

 
 

Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,58, kar je več kot indeks 

težavnosti iz letnega poročila. Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno 

ovrednotilo 398 učiteljev ocenjevalcev (99,5 %). En učitelj ocenjevalec (0,3 %) je ovrednotil 

racionalno formulo propena kot pravilno, en učitelj ocenjevalec (0,3 %)  pa je ovrednotil 

pravilen odgovor kot napačen. 

4.21.2 Drugi del naloge (19b) 

Naloga preverja učni cilj s področja Kisline, baze in soli, ki se glasi: Učenec pozna 

poimenovanje osnovnih ogljikovodikov. Pri nalogi so morali učenci poimenovati 

ogljikovodik, ki so ga zapisali pri prejšnjem delu naloge. Naloga spada v drugo 

taksonomsko stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v rdeče območje (učenci med 70-80 

kvantilom). Indeks težavnosti je 0,42 ter indeks diskriminativnosti je 0,58 (Letno poročilo o 

izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018).Pravilen odgovor 

na to nalogo je propin ali prop-1-in. Za pravilen odgovor je učencu dodeljena 1 točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 23: Frekvenca napačnih odgovorov pri Nalogi 19b 

V vzorcu je nalogo pravilno rešilo 178 učencev (44,5 %), napačno pa jo je rešilo 222 

učencev (55,5 %). Napačni odgovori so bili razdeljeni v štiri skupine, kar je prikazano na 

grafu 24. Kot najbolj pogost napačen odgovor so učenci navedli propan, kateremu so dodali 

ali zamenjali končnico ali predpono (npr. propan, propen, propil, dipropil...). Ta odgovor je 

podalo 144 učencev (64,9 %), 33 učencev (14,9 %) pa je kot odgovor navedlo napačen 

ogljikovodik (butan, pentan...). Enajst učencev (5,0 %) je podalo popolnoma neustrezno 

ime, 34 učencev (15,3 %) pa na vprašanje ni odgovorilo.   

Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,45, kar je podobno indeksu 

težavnosti v letnem poročilu. Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno 

ovrednotilo 398 učiteljev ocenjevalcev (99,5 %). En učitelj ocenjevalec (0,3 %) je odgovor 

propanin ovrednotil kot pravilen, en učitelj ocenjevalec (0,3 %)  pa je ovrednotil pravilen 

odgovor kot napačen. 

4.21.3 Tretji del naloge (19c) 

Naloga preverja učni cilj s področja Ogljikovodiki, ki se glasi: Učenec pozna reaktivnost 

ogljikovodikov pri sobnih pogojih (reakcija adicije). Pri nalogi so učenci morali zapisati, s 

katero izmed naštetih snovi bo reagiral ogljikovodik iz prejšnjega dela naloge. Naloga spada 

v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v modro območje (učenci nad 90 

kvantilom). Indeks težavnosti je 0,35 ter indeks diskriminativnosti je 0,44 (Letno poročilo o 

izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor 

na to nalogo je Z raztopino broma. Za pravilen odgovor je učencu dodeljena ena točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 24: Delež posameznih odgovorov pri 19c nalogi 

V vzorcu je 151 (37,8%) učencev na nalogo pravilno odgovorilo, 249 (62,3 %) pa je na 

nalogo narobe odgovorilo. Najbolj pogost napačen odgovor pri tej nalogi je bil, da reakcija 

poteče z ogljikovim dioksidom, kar je napisalo 112 učencev (28,0 %). Drug najpogostejši 

napačen odgovor je bil, da reakcija poteče z metanom, kar je napisalo 91 učencev (22,8 %). 

27 učencev (6,8 %) je zapisalo, da reakcija poteče s helijem, 19 učencev (4,8 %) pa na 

nalogo ni podalo odgovora. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu je 

0,38, kar je podobno indeksu težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja 

zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen enega (99,8 %), ki je 

ovrednotil odgovor, da reakcija poteče z ogljikovim dioksidom, kot pravilen. 
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4.22 Kisikove organske spojine 

 

Slika 20: Naloga 20 (NPZ, Kemija, Preizkus znanja, 2017/2018) 

 

4.22.1 Prvi del naloge (20a) 

Naloga preverja učni cilj s področja Ogljikovodiki, ki se glasi: Učenec razlikuje med 

skupinami kisikovih organskih spojin. Pri nalogi so učenci morali zapisati med katere 

kisikove organske spojine spada metanol. Naloga spada v prvo taksonomsko stopnjo po 

Bloomu (poznavanje) in v rumeno območje (učenci med 45-55 kvantilom). Indeks 

težavnosti je 0,67 ter indeks diskriminativnosti je 0,51 (Letno poročilo o izvedbi 

nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018).Pravilen odgovor na to 

nalogo je Med alkohole. Kot pravilno tudi štejemo, če učenci napišejo, da je metanol alkohol 

oz. alkanol. Za pravilen odgovor se učencu dodeli 1 točka (Nacionalno preverjanje znanja, 

Navodila za vrednotenje, 2018). 
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Graf 25: Frekvenca napačnih odgovorov pri Nalogi 20a 

Na nalogo je v vzorcu pravilno odgovorilo 306 učencev (76,5 %), napačno pa jih je 

odgovorilo 94 (23,5 %). Napačni odgovori so bili razdeljeni v štiri skupine, kar je prikazano 

na grafu 26. Sedem učencev (7,5 %) je kot odgovor podalo napačno kisikovo organsko 

skupino (keton, aldehid, karboksilna kislina...). Dvanajst učencev je napisalo (12,8 %), da 

metanol spada med ogljikovodike. 36 učencev (38,3 %) je podalo popolnoma neustrezno 

ime, 39 učencev (41,5 %) pa na vprašanje ni podalo odgovora, kar sta bila najpogostejša 

napačna odgovora pri tej nalogi. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v 

vzorcu je 0,77, kar je višje kot indeks težavnosti v letnem poročilu. To nalogo je v vzorcu 

pravilno ocenilo 398 učiteljev ocenjevalcev (99,5 %). En učitelj ocenjevalec (0,3 %) je 

odgovor, da metanol spada pod alkanale, ovrednotil kot pravilen, drug učitelj ocenjevalec 

(0,3 %)  pa je odgovor, da metanol spada pod ogljikovodike, ovrednotil kot pravilen. 
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4.22.2 Drugi del naloge (20b) 

Naloga preverja učni cilj s področja Ogljikovodiki, ki se glasi: Učenec pozna hidroksilno 

funkcionalno skupino. V nalogi so učenci morali poimenovati funkcionalno skupino v 

formuli molekule metanola. Naloga spada v prvo taksonomsko stopnjo po Bloomu 

(poznavanje) in v rdeče območje (učenci med 70-80 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,42 

ter indeks diskriminativnosti je 0,55 (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja 

znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). Pravilen odgovor na to nalogo je Hidroksilna 

skupina. Za pravilen odgovor je učencu dodeljena 1 točka (Nacionalno preverjanje znanja, 

Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 26: Frekvenca napačnih odgovorov pri Nalogi 20b 

Na nalogo je v vzorcu pravilno odgovorilo 206 učencev (51,5 %), napačno pa jih je 

odgovorilo 194 (48,5 %). Ti odgovori so bili razdeljeni v šest skupin, kar je prikazano na 

grafu 27. 60 učencev (30,9 %)  je kot odgovor napisalo, da se funkcionalna skupina imenuje 

alkoholna skupina, 12 učencev (6,2 %) je kot odgovor napisalo aldehidna skupina in 17 

učencev (8,8 %) je kot odgovor napisalo karboksilna skupina. 18 učencev (9,3 %) je 

napisalo, da gre za hidroksid oz hidroksidno skupino. 27 učencev (13,9 %) je kot odgovor 

podalo popolnoma neustrezno ime, 60 učencev (30,9 %) pa na vprašanje ni odgovorilo, kar 

je po frekvenci enako številu odgovorov iz prve skupine. Indeks težavnosti naloge za 

preizkuse znanja zajete v vzorcu je 0,77, kar je višje kot indeks težavnosti v letnem poročilu. 

Nalogo je v preizkusih znanja zajetih v vzorec pravilno ovrednotilo 390 učiteljev 

ocenjevalcev (97,5 %). Pet učiteljev ocenjevalcev (1,3 %) je odgovor hidroksidna skupina 

ovrednotilo kot pravilen, dva učitelja ocenjevalca (0,5 %) sta ovrednotila odgovor 

hidroksilna kislina kot pravilen, dva učitelja ocenjevalca (0,5 %) sta karboksilna skupina 

ovrednotila kot pravilen in en učitelj ocenjevalec (0,3 %) je odgovor OH-skupina ovrednotil 

kot pravilen. 
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4.21.3 Tretji del naloge (20c) 

Naloga preverja učni cilj s področja Kisikove organske spojine, ki se glasi: Učenec pozna 

produkte popolnega gorenja kisikovih organskih spojin in pozna pravila za urejanje 

kemijskih enačb. Pri nalogi so učenci morali dopolniti in urediti enačbo gorenja metanola. 

Naloga spada v drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu (razumevanje) in v modro območje 

(učenci nad 90 kvantilom). Indeks težavnosti je 0,32 ter indeks diskriminativnosti je 0,62 

(Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018, 2018). 

Pravilen odgovor na to nalogo je 4H2O. Za pravilen odgovor je učencu dodeljena 1 točka 

(Nacionalno preverjanje znanja, Navodila za vrednotenje, 2018). 

 

Graf 27: Frekvenca napačnih odgovorov pri nalogi 20c 

Na nalogo je v vzorcu pravilno odgovorilo 152 učencev (38,0 %), napačno pa jih je 

odgovorilo 248 (62,0 %). Napačni odgovori so bili razdeljeni v šest skupin, kar je prikazano 

na grafu 29. Kot najbolj pogost napačen odgovor so učenci navedli H2O z neustreznim 

številom molov, kar je navedlo 86 učencev (34,7 %). 8 učencev (3,2 %) je napisalo pravilno 

število atomov kisika in vodika, vendar so bili neustrezno razporejeni (npr. H8O4, 2H4O2...). 

29 učencev (11,7 %) je kot odgovor navedlo eno izmed variacij H4O ali H3OH, tj. izračunali 

so presežek vodika in kisika na levi strani enačbe, brez da bi upoštevali število molov 

reaktantov in produktov. 35 učencev (14,1 %) je kot odgovor podalo molekulo z neustrezno 

količino atomov kisika in vodika (npr. H8O6, OH, 2O3H4...), 37 učencev (14,9 %) pa je kot 

odgovor navedlo ogljikovodik ali alkohol (npr. CH3OH, CH4...). 53 učencev (21,4 %) na 

vprašanje ni podalo odgovora. Indeks težavnosti naloge za preizkuse znanja zajete v vzorcu 

je 0,38, kar je višje kot indeks težavnosti v letnem poročilu. Nalogo so v preizkusih znanja 

zajetih v vzorec pravilno ovrednotili vsi učitelji ocenjevalci, razen enega (99,8 %), ki je 

ovrednotil odgovor 8H2O kot pravilen. 
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4. Razprava 
Namen magistrskega dela je bil na podlagi pridobljenih rezultatov ugotoviti, katere teme so 

učenci na nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 dobro 

poznali. Poleg tega je bil namen dela ugotoviti, katerih tem učenci niso dobro poznali ter 

kateri so bili pogosti napačni odgovori, ki so jih učenci podajali na naloge v nacionalnem 

preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018. Nazadnje je bil namen magistrskega 

dela ugotoviti kako objektivno so učitelji ocenjevalci vrednotili preizkuse iz nacionalnega 

preverjanja znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 z vidika upoštevanja moderiranih 

rešitev preizkusa. Za zbiranje rezultatov je bilo pregledanih in analiziranih 400 nacionalnih 

preizkusov znanja iz kemije iz šolskega leta 2017/2018.  

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja je mogoče povzeti dosežejo sledeče ugotovitve: 

Raziskovalno vprašanje 1: Kateri napačni odgovori učencev so se pri posamezni nalogi na 

nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 pojavili v več kot 5 %? 

Pri prvi nalogi se dva napačna odgovora pojavitav več kot 5 %, in to sta odgovora A in B. 

Odgovor A (3 atomi) se lahko razloži tako, da so učenci narobe razumeli nalogo, saj so 

mogoče mislili, da naloga od njih zahteva, koliko različnih atomov je v molekuli. Odgovor 

B (6 atomov) se lahko razloži tako, da so učenci le prešteli črke v molekuli, niso pa 

upoštevali številk. Težave s strukturami molekul v svojem delu omeni Ali (2012) kot eno 

izmed tem, kjer imajo učenci velikokrat napačne razumevanja. 

Pri drugi nalogi se le en napačen odgovor pojavi v več kot 5 %, in to je odgovor C (Imata 

na zunanji lupini 3 elektrone), ki se lahko razloži tako, da so ti učenci zamešali periodo in 

skupino v periodnem sistemu. Težave s strukturo atomov so zelo pogoste pri učencih zaradi 

njihove konceptualne narave, saj ne morejo biti direktno opazovani (Sirhan, 2007; Al-

Balushi, Ambusaidi, Al-Shuaili in Taylor, 2012). 

Pri tretji nalogi se noben napačen odgovor ni pojavil v več kot 5 %. 

Pri četrti nalogi se en napačen odgovor pojavi v več kot 5 %, in to je odgovor C (Z 

jedilno sodo), ki se lahko razloži tako, da so učenci zamešali izraza kislost in bazičnost, ali 

pa so vedeli, da morajo pri osjemu piku uporabiti kislo ali bazično raztopino, nakar so 

odgovor ugibali. Ena izmed razlag je lahko tudi, da ti učenci ne poznajo lastnosti jedilne 

sode. Glede na raziskave (Ali, 2012; Sirahan 2007), so težave z razumevanjem reakcij 

kislini in bazi so pri učencih ene izmed pogostejših. 

Pri peti nalogi se en napačen odgovor pojavi v več kot 5 %, in to je odgovor B (V 

erlenmajerici je zmes dveh spojin), ki se lahko razloži tako, da učenci ne vedo, da so lahko 

elementi tudi dvoatomni, ampak mislijo, da takoj, ko se dva atoma povežeta, nastane 

spojina. Težave s kemijskimi izrazi omenits Sirhan (2007) in Kind (2004), ki v svojem delu 

opišeta, da je jezik, ki se uporablja pri kemiji lahko eden izmed razlogov, zakaj pride do 

napačnega razumevanja določenih pojmov, saj je operiranje v jeziku kemije za nekatere 

učence kot da bi razmišljali v tujem jeziku, zaradi česar lahko pride do informacijske 

preobremenitve pri učencih. 

Pri šesti nalogi so se pojavilii vsi trije napačni odgovori v več kot 5 %. Napačni odgovori 

pri tej nalogi kažejo na to, da ti učenci ne poznajo osnovnih lastnostih alkalijskih kovin ali 

pa ne poznajo lastnosti natrija.  
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Pri sedmi nalogi so se pojavili vsi trije napačni odgovori v več kot 5 %. Napačni odgovori 

pri tej nalogi kažejo na to, da imajo ti učenci težave z razumevanjem zapisa ionskih snovi, 

kar je skladno z ugotovitvami Devetaka in sodelavcev (2009) in Ali (2012), ki so v svojih 

delih pokazali, da imajo učenci težave z razumevanjem vodnih raztopin ionskih kristalov. 

Pri odgovoru A (MgBr) so učenci mislili, da je zapis pravilen, ker je še najbolj podoben 

zapisu NaCl, ki je najbolj poznana ionska snov. Odgovor B (Ca2F) in D (Li2Cl) lahko 

razložimo tako, da so učenci mislili, da fluor in klor lahko sprejmeta po dva elektrona.  

Pri osmi nalogi so se pojavili vsi trije napačni odgovori v več kot 5 %. Napačni odgovori 

pri tej nalogi kažejo na to, da ti učenci ne prepoznajo molekule s ketonsko funkcionalno 

skupino. Kar je zanimivo pri tej nalogi je, da je bil najbolj pogost izbran odgovor B, slika 

propan-1-ola, ki ima alkoholno funkcionalno skupino, medtem ko je bil najmanj pogost 

napačen odgovor A, slika propan-2-ola, ki je ravno tako alkohol, vendar bi bil slednji bližje 

pravilnemu odgovoru, saj ketonska funkcionalna skupina ne more biti na prvem mestu 

verige ogljikovodikov. Lahko pa so ti učenci le zamešali ime, saj je ime propanol zelo 

podobno propanonu, razlikuje se le v eni črki. Podobno kot pri prvi nalogi se tu lahko 

sklicuje na delo Ali (2012), ki v svojem delu opiše, da imajo učenci pogosto težave s 

strukturami molekul. 

Pri deveti nalogi se en napačen odgovor pojavi v več kot 5 %, in to je odgovor D 

(Molekulska formula metana). Učenci, ki so izbrali ta odgovor, ne razumejo, da z 

molekulsko formulo ne morejo predstaviti strukturo molekule, ampak le njeno sestavo. To 

se lahko poveže z ugotovitvami Sirhana (2007), ki v svojem delu omeni, da je stereokemija 

ena izmed težjih tem za učence. Druga razlaga pa je, da ti učenci ne poznajo razlike med 

empirično in strukturno formula, vedo le, da se metan lahko zapiše kot CH4. 

Pri deseti nalogi so se pojavili vsi trije napačni odgovori v več kot 5 %. Napačni odgovori 

pri tej nalogi kažejo na to, da ti učenci ne poznajo lastnosti molekule vode. Učenci, ki so 

izbrali odgovor A (Molekula vode je nepolarna) ne poznajo pojma polarnost oz. ne poznajo 

zgradbe molekule vode. Učenci, ki so izbrali odgovor B (Molekula vode se povezuje v 

ionske kristale) ne razumejo, da molekule ne morejo tvoriti ionskih kristalov. Učenci, ki so 

izbrali odgovor C (V molekuli vode  je en atom vodika in dva atoma kisika) ne razumejo 

sestave molekule vode. Ti učenci so lahko zamešali število atomov v molekuli s številom 

molov molekule – mislili so, da se številka 2 v H2O nanaša na kisik. Naloga je preverjala, ali 

učenci poznajo razlike med polarnostjo vezi ali polarnostjo molekule. Mešanje med tema 

dvema izrazoma v svojem delu omenijo Nahum, Hofstein, Mamlok-Naaman in Bar-Dov 

(2004).  

Pri enajsti nalogi sta se dva napačna odgovora pojavila v več kot 5 %, in to sta odgovora 

A in C. Odgovor A (Sežig vodika je endotermna reakcija), se lahko razloži tako, da so 

učenci zamenjali izraza endotermna in eksotermna reakcija, ali pa da ne znajo brati 

energijskega diagrama, s čimer lahko razložimo tudi pojavljanje odgovora C (Energija 

produktrov je večja od energije reaktantov). Ta odgovor lahko tudi tudi razložimo, da učenci 

iz diagrama ne znajo prebrati, kaj so produkti in kaj so reaktanti v reakciji. Razlaga, ki je 

skladna z razlago Kind (2004) pa je, da učenci mislijo, da se energija shranjuje v vezeh 

molekule. S tem, ko nastane večatomska molekula, ki ima več vezi, zaradi česar menijo, da 

se v njenih vezeh shrani več energije, zaradi česar mora poteči endotermna reakcija.  
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Pri dvanajsti nalogi se en napačen odgovor pojavi v več kot 5 %, in to je odgovor C 

(Argonu). Ta odgovor so učenci lahko izbrali zato, ker ima argon, enako kot predstavljen 

delec, 3 lupine. Napačni odgovori pri tej nalogi kažejo na nerazumevanje strukture atomov, 

kar je lahko za učence težja vsebina, saj je izredno abstraktna (Sirhan, 2007; Al-Balushi idr., 

2012). 

Pri nalogi 13a se dva napačna odgovoroa pojavita v več kot 5 % . Najbolj pogost napačen 

odgovor pri tej nalogi je bil sublimacija, tj. prehod iz trdnega v plinasto agregatno stanje. Ta 

napačen odgovor kaže na to, da so učenci mislili, da je na sliki prikazano trdno agregatno 

stanje, kar kaže na to, da imajo učenci napačno predstavo, kako izgleda prikaz trdnega 

agregatnega stanja. Z enako razlago se lahko razloži drug najpogostejši napačen odgovor, ki 

je, da poteka strjevanje oz. taljenje, kjer učenci ponovno ne prikažejo zmožnosti 

razlikovanja med grafičnimi prikazi agregatnih stanji. Pri nalogi 13b se en napačen odgovor 

pojavi v več kot 5 %, in to je, da so učenci risali prevelik razmak med delci, kar se lahko 

ponovno razloži tako, da učenci ne razumejo, kako so delci razporejeni v trdnem agregatnem 

stanju. Težave s strukturami snovmi v svojem delu poudarijo Al-Balushi in sodelavci (2012) 

kot eno izmed tem, kjer imajo učenci največ napačnih razumevanj.  

Pri nalogi 14a se trije napačni odgovori pojavijo v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor je bil, da so učenci navedli dve spremembi agregatnega stanja, vendar je bila le ena 

izmed navedenih pravilna, kar kaže na njihovo nepopolno razumevanje vseh sprememb, ki 

potekajo pri destilaciji. Drug najpogostejši odgovor je bil, da so učenci zapisali le eno 

spremembo agregatnega stanja, kar kaže na nerazumevanje, da pri destilaciji potečejo dve 

spremembi. Tretji najpogostejši napačen odgovor pa je bil, da so učenci le opisali 

agregatnega stanja, v katerih se snov nahaja, niso pa napisali sprememb, ki potečejo, kar 

lahko kaže na nerazumevanje navodil naloge. Sirhan (2007) v svojem delu poudari, da je pri 

napačnem razumevanju fizikalnih sprememb težava v tem, da učenci težko naredijo 

povezavo med njihovim opažanjem in razlago učitelja, ker so si lahko, zaradi 

nerazumevanja vsebine s strani učitelja, konfliktne.  

Pri nalogi 14b se le en napačen odgovor pojavi v več kot 5 %, in to je odgovor, da pri 

destilaciji poteka kemijska sprememba, kar kaže na to, da učenci ne prepoznajo spremembe, 

ki poteče pri destilaciji, kot fizikalno spremembo. To je sklado z ugotovitvami Kind (2004), 

ki v svojem delu omeni, da imajo učenci težave razumeti, da fizikalne spremembe ne 

spadajo pod kemijske reakcije.  

Pri nalogi 15a se dva napačna odgovora pojavita v več kot 5 %. Najbolj pogost napačen 

odgovor pri tej nalogi je bil epruveta 3, kar se lahko razloži tako, da ti učenci mislijo, da v 

destilirani vodi pena slabše nastaja, kar kaže na to, da ne razumejo procesa nastanka pene 

med mešanje vode in milnice. Drugi najpogostejši odgovor je bil epruveta 2, ki se lahko 

razloži tako, da učenci ne razumejo povezave med višino nastale pene in trdoto vode.  

Pri nalogi 15b se štirije napačni odgovori pojavijo v več kot 5 %. Najbolj pogost napačen 

odgovor pri nalogi je bil, da so učenci le opisali stanje v epruveti; ker ima največ oz. 

najmanj pene, za kar je v navodilih za vrednotenje nacionalnega preverjanja znanja iz 

kemije (2018) poudarjenjo, da je pomanjkljiv odgovor, saj naloga preverja, če učenci 

razumejo povezavo med trdoto vode in nastankom milnice. Druga najpogostejši odgovor je, 

da so učenci zapisali, da se milnica peni ker ima minerale oz. da se ne peni, ker nima 

mineralov. V obeh primerih učencih pokažejo napačno razumevanje, da so minerali v vodi 
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potrebni za nastanek pene. Tretji najpogostejši napačen odgovor je, da se voda slabo peni 

ker je mehka oz. da se voda dobro peni, ker je trda. Zadnji izmed pogostih napačnih 

odgovorov je, da so učenci napisali, da se voda peni oz. ne peni, ker je čista. V raziskavi 

Nahuma in sodelavcev (2004) je bil eden izmed pogostih napačnih odgovorov pretirano 

posploševanje, pod kar se lahko uvrsti veliko napačnih odgovorov, ki so jih učenci podali pri 

tej nalogi. 

Pri nalogi 16a se dva napačna odgovora pojavita v več kot 5 %. Najbolj pogost napačen 

odgovor je bil C, ki prikazuje plast vode na vrhu epruvete in plast heksana na dnu epruvete, 

kar se lahko razloži tako, da učenci ne poznajo gostote heksana. Drug pogost napačen 

odgovor je bil D, kjer se v epruveti heksan in voda zmešata, kar kaže na napačo 

razumevanje polarnosti heksana in vode ter topnosti joda v vodi.  

Pri nalogi 16b se pet napačnih odgovorov pojavi v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor pri tej nalogi je, da so učenci kot odgovor navedli lastnosti joda; jod obarva 

raztopino, jod je nepolaren... Drug najbolj pogost odgovor pri tej nalogi je bil, da učenci niso 

navedli posledic lastnosti snovi. Na primer; Zapisali so, da morajo vedeti, katera snov je 

nepolarna in katera polarna, katera snov ima manjšo gostoto... Da je do takih odgovorov 

prišlo, je lahko krivo tudi to, kako je naloga zapisana. Zapis »Zapiši, kaj moraš vedeti, da 

lahko izbereš ustrezno shemo« so lahko učenci razumeli, da morajo zapisati, katere 

informacije jim morajo biti znane, ne pa da morajo te informacije tudi pojasniti. Tretji 

najbolj pogost odgovor je bil opis stanja brez razlage. Na primer, heksan se je obarval, voda 

je na dnu epruvete... Ti odgovori so napačni, saj so le opisi, ne pa utemeljitve, kar naloga 

zahteva. Kar je zanimivo pri rezultatih tej naloge je, da trije najpogostejši napačni odgovori 

pri tej nalogi so verjetno posledica tega, kako so navodila te naloge ubesedena. Četrti najbolj 

pogosti napačni odgovori so bili odgovori, kjer so učenci uporabili izraz lažji, težji, gostejši 

ali redkejši, ko so izražali razmerje v gostotah med danimi snovmi. Zadnji najpogostejši 

napačen odgovor pri tej nalogi pa je bil, da so učenci navedli napačno gostoto snovi; da ima 

voda manjšo gostoto kot heksan ali da ima heksan večjo gostoto kot voda.  

Pri nalogi 17a se štirije napačni odgovori pojavijo v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor pri tej nalogi je bil, da so učenci zapisali neurejeno enačbo reakcije. Drug 

najpogostejši napačen odgovor je bil, da so učenci podali popolnoma neustrezen zapis 

enačbe. Zadnje dva najpogostejša napačna odgovora, pa sta bila, da so učenci enačbo 

zapisali kot gorenje ogljikovodikov oz. kot gorenje, kjer nastaja ogljikov dioksid. V obeh 

primerih so pod produkte dodajali molekule z ogljikom. Childs in Sheehan (2009) v svojem 

delu poudarita, da so učenci kot eno izmed najtežjih snovi izbrali pisanje kemijskih enačb, 

zato ni nenavadno, da so se pri tej nalogi ti napačni odgovori pojavili. Kind (2004) v svojem 

delu podauri, da veliko učenev ne razume vloge kisika v reakcijah.  

Pri nalogi 17b1 se je en napačen odgovor pojavi v več kot 5 % , in to je, da je pH vodne 

raztopine, ki je nastala pri reakciji, manjši od 7, kar kaže ali na učencevo nerazumevanje pH 

lestivce ali na učencevo nezmožnost razlikovanja bazičnih in kislih raztopin. 

Pri nalogi 17b2 se trije napačni odgovori pojavijo v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor pri tej nalogi je, da so učenci navedli napačno vrsto kemijske reakcije. Na primer 

substitucija, adicija, redukcija... Drug najpogostejši napačen odgovor je bil, da so učenci 

napisali, da poteče fizikalna reakcija. Tretji najpogostejši napačen odgovor pa je bil, da so 

učenci navedli proces, ki sploh ni bila reakcija. Sirhan (2007) v svojem delu trdi, da imajo 
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učenci, ki niso osvojili določenih abstraktnih pojmov, kot je raztapljanje, delčna narava 

snovi ter nastajanje kemijskih vezi, težave z razumevanjem nadaljnih vsebin, med katere 

spadajo kisline,baze in reakcije med njimi.  

Pri nalogi 18 se pet napačnih odgovorov pojavi v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor pri tej nalogi je bil, da učenci niso izračunali mase raztopine pri izračunu masnega 

deleža, ampak so uporabili maso vode. To kaže, da učenci ne razumejo, da je raztopina 

seštevek topila in topljenca, kar je sklado z ugotovitvo Kind (2004), ki v svojem delu opiše 

naivno razmišljanje učencev, da če se neka snov raztopi v topilu, izgine oziroma da če 

nečesa ne vidimo, nima mase. Drugi najpogostejši odgovor pri tej nalogi je, da so učenci 

narobe izračunali masni delež. Tu je prišlo do mešanj, katera vrednost mora biti v 

imenovalcu in katera v števcu. Tretji najpogostejši odgovor je bil popolnoma neustrezen 

zapis matematične enačbe za izračun masnega deleža. Četrti najpogostejši napačen odgovor 

je bil, da so učenci izračunali molsko maso raztopine, za izračun masnega deleža, in kot 

zadnji najpogostejši odgovor, učenci niso uporabili enot v izračunu. Odgovori so v skladu z 

ugotovitvami Childs in Sheehan (2009), ki sta v svoji raziskavi ugotovila, da so učenci 

ovrednotili računanje koncentracij raztopin kot eno izmed težjih snovi. 

Pri nalogi 19a se trije napačni odgovori pojavijo v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor pri tej nalogi je bil, da so učenci narisali strukturno ali racionalno formulo propina 

brez trojne vezi, namesto katere so narisali enojno vez. Drug najpogostejši napačen odgovor 

je bil, da so učenci narisali strukturno ali racionalno formulo propana in tretji najpogstejši 

napačen odgovor je bil, da so učenci narisali popolnoma neustrezno formulo. Na primer; 

Dodali so atome ogljika ali kisika, zamešali so ogljik in vodik... Ugotovitve se lahko 

povežejo z ugotovitvami Adu-Gyamfi, Ampiah in Appiah (2012), ki so v svoji raziskavi 

ugotovili, da so učenci v njihovi raziskavi imeli težave s pisanjem strukturnih formul 

ogljikovodikov. 

Pri nalogi 19b se dva napačna odgovora pojavita v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor pri tej nalogi je bil, da so učenci navedli ogljikovodik s korenom imena prop, 

vendar so dodali napačno končnico ali predpono. Na primer; propan, propen, dipropan, 

propil... Drugi najpogostejši napačen odgovor pri tej nalogi je bil, da so učenci navedli 

napačen ogljikovodik; butan, butin, pentan... V svoji raziskavi je Calvo (2014) ravno tako 

odkril, da so učenci imeli slabo znanje o nomenklaturi v kemiji, saj so učenci menili, da je 

vsebina dolgočasna, saj ni imela nobene praktične uporabe v vsakdanu. 

Pri nalogi 19c se trije napačni odgovori pojavijo v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor pri tej nalogi je bil da navedena snov reagira z ogljikovim dioksidom. Drug 

najpogostejši napačen odgovor je bil da navedena snov reagira z metanom in tretji 

najpogostejši napačen odgovor je bil da navedena snov reagira s helijem. To je skladno z 

ugotovitvami Childs in Sheehan (2009), ki v svoji raziskavi pokažeta, da so učenci med 15-

17 leti starosti označili mehanizme organskih reakcij kot eno izmed najtežjih snovi.  

Pri nalogi 20a se pojavi le en napačen odgovor v več kot 5 %, in to je, da so učenci kot 

odgovor podali popolnoma napačno ime. Učenci so navedli ime, ki ni bilo niti ogljikovodik, 

niti molekula iz kisikove organske skupine. Pri nalogi 20b se dva napačna odgovora pojavita 

v več kot 5 %. Najpogostejši napačen odgovor pri tej nalogi je bil, da se funkcionalna 

skupina imenuje alkoholna skupina, namesto hidroksilna skupina. Kot drugi napačen 

odgovor so učenci navedli popolnoma neustrezno ime. Podobno kot pri nalogi 19b, se tu 
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lahko ustvari povezava z raziskavo Calva (2014), ki je v svoji raziskavi pokazal, da imajo 

učenci nizko stopnjo znanja o nomenklaturi.  

Pri nalogi 20c se štirije napačni odgovori pojavijo v več kot 5 %. Najpogostejši napačen 

odgovor pri tej nalogi je bil, da so učenci navedli napačno število molov H2O. Kot drugi 

najpogostejši odgovor so učenci navedli ogljikovodik ali alkohol. Kot tretji najpogostejši 

odgovor so učenci navedli molekulo, ki je imela neustrezno število atomov kisika ali vodika 

v molekuli. Na primer; H4O8, 2H5O10... Kot četrti najpogostejši odgovor so učenci zapisali 

molekulo, ki je v osnovi imela štiri atome vodika in en atom kisika (H4O). Ta odgovor se 

lahko razloži tako, da so učenci prešteli preostale kisike in vodike v enačbi, brez da bi 

upoštevali količine posameznih molekul. Enako kot pri nalogi 17a se tu lahko sklicuje na 

raziskavo Childs in Sheehan (2009) ki v svojem delu delu poudarita, da so učenci kot eno 

izmed najtežjih snovi izbrali pisanje kemijskih reakcij. 

Raziskovalno vprašanje 2: Katere naloge, ki obravnavajo specifično vsebino na 

nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018, so učitelji ocenjevalci 

najmanj subjektivno vrednotili? 

V nacionalnem preverjanjem znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 je bilo prvih 12 

nalog izbirnega tipa, ostalih 8 nalog pa odprtega tipa. Povprečen delež pravilno 

ovrednotenih nalog izbirnega tipa je 99,79%, odprtega tipa pa 96,2%. To je skladno z 

ugotovitvijo Žargarja (2009), da je naloge odprtega tipa težje objektivno ocenjevati kot 

naloge zaprtega tipa.  

V preverjanju so bile štiri naloge, katere je 95 % ali manj učiteljev ocenjevalcev pravilno 

ovrednotilo, v skladu z moderiranimi navodili za ocenjevanje. To so bile naloge 13b (95 %), 

15b (90,25 %), 16b (80,38%) in 18.2 (93,75 %).  

Pri nalogi 13b so učitelji ocenjevalci največ napak pri vrednotenju odgovorov storili, ko 

so upoštevali kot pravilen odgovor narisane prikaze trdnega agregatnega stanja, kjer so 

učenci narisali prevelike razmake med delci ali so narisali delce neenakomernih velikosti. Ti 

učitelji ocenjevalci so se verjetno menili, da če je del slike pravilen, ga lahko ovrednotijo kot 

pravilnega. To ugotovitev se lahko poveže z raziskavo Nahuma in sodelavcev (2004), ki v 

svojem delu omenijo, da imajo nekateri učitelji napačna razumevanja kar se tiče modelov v 

kemiji. Učitelji se morajo zadeveti, da modeli niso »pravilni odgovori«, ampak so poskusi 

reprezentacije abstraktnega fenomena njihovim učencem. Zato je pomembno, da so učitelji 

objektivni in strogi, ko vrednotijo naloge z modeli, saj lahko napačni modeli pri učencih 

ustvarijo napačna razumevanja. 

Pri nalogi 15b so učitelji ocenjevalci največ napak pri vrednotenju odgovorov storili, ko 

so učitelji ocenjevalci upoštevali kot pravilen odgovor, da se voda peni, ker nima dodatnih 

snovi. Drugi najpogostejši napačen odgovor, ki so ga učitelji ocenjevalci ovrednotili kot 

pravilen, je bil, da se milnica najbolje peni v destilirani peni, brez obrazložitve zakaj do tega 

pride. Oba odgovora sta v dodatnih navodilih za vrednotenje opisana kot pomanjkljiva, ker 

učenec ni pojasnil zakaj pride do penjenja milnice, kar je naloga od njega zahtevala. 

Naloga 16b je bila najmanj objektivno ovrednotena naloga v celotnem preizkusu. Pri tej 

nalogi je največ učiteljev ocenjevalci napačno ovrednotilo odgovore učencev, kjer so le 

podali opis stanja v epruveti brez utemeljitve. Drug najpogostejši napačen odgovor, ki so ga 
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učitelji ocenjevalci ovrednotili kot pravilen, je bil, ko so učenci zapisali, kaj morajo vedeti, 

ne pa tudi če sami vedo odgovor na vprašanje. Da je do tega odgovora prišlo lahko 

sklepamo, da so učitelji ocenjevalci narobe razumeli, kaj je naloga od učencev zahtevala. 

Tretji najpogostejši napačen odgovor, ki so ga učitelji ocenjevalci ovrednotili kot pravilen, 

je bil navajanje lastnosti joda in četrti najpogostejši napačni odgovori, ki so jih učitelji 

ocenjevalci ovrednotili kot pravilne, so bili odgovori, kjer so učenci uporabili izraze lažji, 

težji, gostejši... 

Pri nalogi 18.2 so učitelji ocenjevalci največ napak pri vrednotenju odgovorov storili, ko 

so kot pravilen odgovor upoštevali odgovor 5 % ali 0,05, ki je bil sicer pravilen, vendar bi 

morali za to učitelji ocenjevalci dodeliti nič točk, če učenci niso zapisali pravilnega računa v 

nalogi 18.1.  
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5.Zaključek 
Namen magistrskega dela je bil raziskati pogoste napačne odgovore učencev na 

nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018. Ugotavljalo se je tudi 

subjektibnost vrednotenja nalog s strani učiteljev ocenjevalcev. V delu je bilo vključenih 

400 rešenih in ovrednotenih nacionalnih preverjanj znanja. Na podlagi pridobljenih 

rezultatov je mogoče izpostaviti štiri najpogostejše napačne odgovore, ki so jih učenci podali 

na nacionalnem preverjanju znanja: (1) napačna uporaba in branje simbolnega kemijskega 

jezika; (2) napačna uporaba matematičnih operacij; (3) neustrezno narisane in brane grafične 

predstavitve; (4) neustrezno pisanje in branje kemijskih formul in reakcij. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov je tudi mogoče izpostaviti najpogostejše napake, ki so jih učitelji 

ocenjevalci storili pri vrednotenju: (1) slika je ovrednotena kot pravila, tudi če je samo del 

slike pravilen; (2) ocenjevanje pomankljivih odgovorov kot pravilne; (3) neustrezno sledenje 

ali nerazumevanje navodil za vrednotenje.  

5.1 Uporaba zaključkov v izobraževalnem procesu 

Na podlagi ugotovitev magitrskega dela je mogoče vpeljati nekaj sprememb za izboljšanje 

izobraževalnega procesa. Pomembno je, kot predlaga Kind (2004), da učitelji pri razlagi 

kemije čim bolj zgodaj vpeljejo simbolne enačbe, da pričnejo zgodaj razmišljati o 

posameznih delcih v reakcijah. Od predstavitvi kakršnekoli reakcije pri pouku kemije mora 

slediti njen simbolen zapis, da učenci bolje povežejo makroskopsko in simbolno raven 

reakcije. Tako učenci lahko ustvarijo ustrezne povezave med različnimi ravni reakcije in 

hkrati vadijo simbolne zapise reakcij. Priporočeno je tudi, da učitelji večkrat vpeljejo 

matematične operacije v kemijske naloge, ter da učencem predstavijo, kako si lahko z 

znanjem matematike pomagajo pri reševanju nalog. Pomembna je tudi uporaba grafičnih 

prikazov, da učenci povežejo makroskopsko raven s submikroskopsko in simbolno ravnjo, 

kot tudi predlagajo Slapničar in sodelavci (2016). In nazadnje je pomembno, da učitelji 

poskrbijo, da učenci v celoti razumejo enačbe ki so jih pri urah uvedli, prebrali ali zapisali.  

Za učitelje je priporočeno, da si pred vrednotenjem preverjan ustvarijo konkretne 

standarde za vrednotenje, ki zajamejo tudi pomankljive in nedokončane odgovore. To je še 

posebej pomembno pri nalogah, kjer učenci lahko dobijo samo nič ali eno točko, saj lahko 

tako lažje pride do nesubjektivnega vrednotenja, še posebej pri velikem številu učencev.  

5.2 Slabosti raziskave 

Na osnovi poteka raziskave je mogoče ugotoviti sledeče slabosti: (1) manjka miselni proces 

učiteljev ocenjevalcev, ki so vrednotili preverjanja znanja. Zaradi tega se težko presodi 

razloge za njihove vrednotenja in če so bili ti resnično subjektivni; (2) pri eni izmed nalog 

je, zaradi navodil naloge, prišlo do veliko napak s strani učencev in vrednotenja učiteljev 

ocenjevalcev. Slabosti magistrskega dela bi se lahko odpravile tako, da bi se pridobili 

komentarji učiteljev ocenjevalcev, zakaj so se odločili za takšno vrednotenje, ali z anketo ali 

z intervjujem. Kljub slabostim so bile z magistrskim delom še vedno pridobljene koristne 

informacije.  

 



Nejc Mesesnel. Analiza uspešnosti reševanja nalog na Nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem 

letu 2017/2018. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

 

76 

 

5.3 Smernice nadaljnih raziskav 

Pri nadaljnih raziskavah bi bilo priporočljivo pridobiti komentarje učiteljev ocenjevalcev, ki 

so napačno ovrednotili naloge odprtega tipa v preverjanjih znanja, saj bi s tem pridobili 

miselne procese teh učiteljev ocenjevalcev, s katerim bi lahko videli, ali so bili res 

objektivni pri vrednotenju. To je pomembno, saj, kot v svojem delu omeni Žagar (2009), je 

objektivnost ena izmed merskih karakteristik vrednotenj znanja, saj se lahko z objektivnosto 

zagotovi empiričnost preverjanja, s čimer lahko zagotovimo natančnost in strokovnost 

informacije, ki nam jo preverjanje poda. Za pridobivanje teh komentarjev bi bilo 

priporočljivo v proces vrednotenja odprtih nalog nacionalnega preverjanja znanja vključiti 

korak, kjer bi učitelji ocenjevalci morali dodati kratek komentar, zakaj so se odloči, da so 

ocenili nalogo kot pravilno ali napačno.  
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