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POVZETEK 
 

Osrednji namen dela je bila določitev nove veljavne in zanesljive metode za celostno 

merjenje tehnološke pismenosti po vseh njenih treh komponentah (znanje, zmožnosti 

ter kritično razmišljanje in odločanje) hkrati. Tehniško izobraževanje predstavlja 

izobraževanje vsebin tehnike in tehnologije za učence/dijake/študente od 

osnovnošolskega do univerzitetnega študija z namenom biti tehnološko pismen. 

Učinki TI se kažejo v obliki tehnološkega znanja, zmožnosti in sposobnosti kritičnega 

razmišljanja in odločanja o uporabi, ravnanju in presoji/oceni tehnologij, kar določa 

tehnološko pismenost. Zasledimo jo  tudi v obstoječem učnem načrtu obveznega 

osnovnošolskega predmeta Tehnike in tehnologije. Delo zajema pregled in 

vrednotenje obstoječih metod za merjenje tehnološke pismenosti. Le te merijo le po 

eno komponento tehnološke pismenosti, orodja in instrumenti za merjenja pa se med 

seboj zelo razlikujejo. Ob upoštevanju vseh pomanjkljivosti obstoječih metod in 

zadnjih dognanj psihometrije, je podana nova metoda merjenja tehnološke 

pismenosti, ki meri istočasno vse tri njene komponente. Njena vsebinska domena so 

standardi tehnološke pismenosti. Ključnega pomena je izbrani pristop konstrukt-

mera-rezultat pri določitvi testne baterije ob originalnem pristopu zasnove in določitve 

testnih postavk. Metoda je najprej preskušena in vrednotena na  testnem vzorcu 

pilotnega testa z nadgradnjo do sedaj obstoječih kriterijev določanja testne pole za 

post-test in veljavnosti merjenja. Tako umerjena metoda je v nadaljevanju 

uporabljena za merjenje tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne šole, in 

sicer na eksperimentalni in kontrolni skupini. Zbrani podatki so statistično obdelani za 

namen ugotavljanja veljavnosti in zanesljivosti metode ter proučevanja dejavnikov 

vpliva na tehnološko pismenost. Učni načrti predmetov tehnike niso v dovolj veliki 

meri razvijali tehnološko pismenost in jih je smiselno dopolniti/uskladiti s področji 

standardov tehnološke pismenosti in s tem vplivati na konkurenčno zagotovitev 

inženirskega kadra za potrebe slovenskega gospodarstva.    

 

Ključne besede: tehniško izobraževanje, tehnološka pismenost, tehnološko znanje, 

tehnološke zmožnosti, tehnološko kritično razmišljanje in odločanje, merjenje 

tehnološke pismenosti, osnovnošolski predmet Tehnika in tehnologija 

  



VIII 
 

METHOD FOR MEASURING TECHNOLOGICAL 
LITERACY OF 15-YEAR-OLD PUPILS 
 

The purpose of this thesis is to define a new, valid and reliable method for the holistic 

measurement of technological literacy (TL) which considers all three main 

components – knowledge (K), capabilities (C) and critical thinking and decision-

making (CTDM). Technology education (TE) is a term encountered at all educational 

stages. The objective of its educational content is to impart TL that is manifested as 

technological K, C and the ability to CTDM specific to use of technologies, 

management and the evaluation of technologies. The latter three elements define TL. 

Specific to the subject Design and Technology, they are also to be found in the 

primary school curriculum. This thesis encompasses an overview and an assessment 

of the existing methods for measuring TL. Existing methods can measure only one 

component at a time; moreover, tools and instruments differ widely. Considering the 

disadvantages of the existing methods and the latest psychometric research results, 

a new method that can simultaneously measure, assess and evaluate all three main 

components of TL is proposed. This method is centered around standards for TL. Its 

key features are the construct-measure-result approach, test range definition usage 

and a genuine design approach facilitating determination of its test items. The 

method was first tested and evaluated by means of a pilot test deploying an upgrade 

of the current criteria to the post-test level and measurement validation. Such a 

method was further used to measure the TL of 15-year-old pupils in primary school. 

Two groups were placed within an experimental and a control environment, 

respectively. The data thus obtained were statistically treated for the purpose of 

validating the method’s reliability and validity. Factors influencing TL were determined 

and discussed. TE subjects within the framework of a given curriculum did/do not 

fully evolve, thus failing to incorporate the requisite TL parameters and standards 

and, therefore, failing to contribute to the creation of a more competitive technological 

environment in keeping with the needs and requirements of the Slovenian economy.   

     

Keywords: Technology education, technological literacy, technological knowledge, 

technological capabilities, technological critical thinking and decision making, 

measurement of technological literacy, primary school subject Design and 

Technology 
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1 UVOD 
 
 1.1 Opredelitev problema 

 1.2 Cilji in raziskovalna vprašanja doktorskega dela 

 1.3 Pregled vsebine preostalih poglavij 
 

 

Uvod obravnava splošno problematiko optimiziranosti izobraževanja in razpoložljivih 

zaposlitev. Predstavljena je potreba po vpeljavi merljive determinante, ki zajema tako 

izobraževanje kot tudi dejansko usposobljenost za poklic. Zastavljeni so cilji in 

raziskovalna vprašanja disertacije kot tudi zaključen pregled vsebine preostalih 

poglavij. 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Že od pradavnine je splošno znano, da človek potrebuje določeno znanje in 

usposobljenost za opravljanje dejavnosti – poklica, ki mu omogoča preživetje. 

Izobraževanje in usposabljanje za poklic sta nalogi izobraževalnega sistema, ki ga 

vsaka država oblikuje po svoji meri. Kaj oblikovalci/snovalci izobraževalnega sistema 

izberejo za ključno merilo, je odvisno od potreb (socialnih) družbe, potreb 

gospodarstva ali od splošnih svetovnih smernic ali stanja trenutne politične volje itn. 

Neupoštevanje pravega merila pa ima za posledico razkorak med dejanskimi 

potrebami družbe in izobrazbo – poklicem pa tudi med izobrazbo in znanjem, 

veščinam in usposobljenostjo za opravljanje poklica. Sistema izobraževanja in 

zaposlovanja nista optimizirana, zato se pojavi potreba po vpeljavi nečesa 

kvantitativno merljivega, ki zajema učenje/izobraževanje in tudi dejansko 

usposobljenost za poklic na trgu dela.  

 

V današnjem času je svet bolj odvisen od posameznikov z višjo stopnjo poznavanja 

in uporabe tehnologij [1], kot pa je bilo to v preteklosti. Vedno več 

učencev/dijakov/študentov mora biti izobraženih na višji ravni, tako da lahko uspešno 

tekmujejo na trgu dela, ki je vse bolj odvisen od tehnologije [2-4]. Učencem/dijakom 

bi bilo potrebno zagotoviti ciljno usmerjen predmetnik, ki jih bo pripravil za nadaljnje 

šolanje in/ali jim zagotovil potrebna tehniška in tehnološka usposabljanja za 

pridobitev zaposlitve. Zahteve po vse višji izobrazbi in za višjo raven tehniških in 

tehnoloških znanj izhajajo iz sprememb v poslovnih okoljih in gospodarstvu [4]. 

 

Pri nas, v Sloveniji, je stanje še slabše, saj v programih gimnazij, kjer je vpisane 

največ srednješolske populacije, ni vsebin iz tehnike in tehnologije. Izobraževanje 

tehniških vsebin v osnovni šoli je na razredni stopnji integrirano v okviru predmeta 

spoznavanje okolja. Samostojno v sklopu tem se pojavi v okviru predmeta 

naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu. Na predmetni stopnji je obvezni predmet 

tehnika in tehnologija (TiT), s prenovo leta 1996 preimenovana do tedaj obstoječa 

tehnična vzgoja od 6. do 8. razreda. S to prenovo je TiT nazadoval glede števila ur in 

se z 1,73 % v skupnem deležu ur v osnovnošolskem (OŠ) programu uvršča na 

zadnja mesta glede pomembnosti tehniškega izobraževanja (TI)  v Evropi [5]. V 
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preteklosti je bilo namenjenih več ur praktičnemu poučevanju. Danes se večinoma 

praktično učno usposabljanje izvaja v okviru izbirnih predmetov (obdelava gradiv: les, 

umetne snovi, kovine; elektrotehnika; elektronika z robotiko; robotika v tehniki; risanje 

v geometriji in tehniki; projekti iz fizike in tehnike), ki potekajo v 7.–9. razredu in 

katerih izbirnost glede na ponudbo znaša okoli 50 %, le risanje v geometriji in tehniki 

izstopa s 15 % izbirnosti [6]. Srednješolsko TI je osredinjeno na strojniško, tehnično 

in poklicno (8,2 %), elektrotehniko in računalništvo (6 %) in lesarstvo (2,6 %). Druge 

tehnične panoge pa so zastopane v manjšini [7]. Podoben trend se nadaljuje na 

univerzitetni ravni, saj so študentje, ki so končali splošne in netehnične srednješolske 

programe, v manjšini. Posledično zaznavamo premajhno število inženirjev, ki so 

hkrati tudi slabše tehnološko kompetentni kot pred 20 leti. Po razpoložljivosti 

inženirskega kadra, ki je generator dodane vrednosti gospodarskih panog in s tem 

večje ter trajne konkurenčnosti, smo na 89. mestu od 142 držav na lestvici 

konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev [8]. Zato so nujno potrebne tehnološke 

spremembe na področju prenove učnih načrtov (UN) in tudi na dvigu kakovosti 

univerzitetnih študijskih programov TI. 

 

Za določanje UN (določanje vsebinskih področji, ciljev in standardov) in področje 

osnovnošolskega TI sta se uporabljala dva glavna načina, zasnovana na: 1) 

obrti/ročnem delu, kritični pismenosti/razmišljanju, kritičnem opolnomočenju in 

kulturoloških študijih, in na 2) proizvodnji, tehnološki pismenosti/zmožnostih, 

človeškem kapitalu in ekonomskem razvoju [9]. Načina ne zagotavljata ustrezne 

ravni tehnološkega znanja in zmožnosti učencev, saj je treba zagotoviti 

sistemski/kolektivni pristop k poučevanju osebnih in medosebnih veščin, produktni, 

procesni in sistemski način gradnje veščin ter integriranost s temelji TiT [10]. Za to je 

potrebno kognitivno in procesno znanje za ustvarjanje ustrezne zasnove tehnoloških 

produktov in/ali sistemov [1], kar pa nam prinaša integrirana zasnova UN. Takšen 

okvir UN za predmete TI predlaga tudi [11]. ZDA, Kanada, Avstralija, Japonska in J. 

Koreja so že zasnovale integrirane UN OŠ-izobraževanja tehničnih vsebin. Za 

osnovo so uporabile standarde tehnološke pismenosti (STP). V Evropi so že leta 

2004 začeli uvajanje STP na Danskem, Švedskem, v Veliki Britaniji, Nemčiji in v 

Švici. Vse omenjene države so po zadnjem poročilu Svetovnega ekonomskega 

foruma (WEF) razvrščene glede na indeks globalne konkurenčnosti [8] med prvih 10 

od skupno zajetih 142 držav.  
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Pri zasnovi UN je ključno tudi upoštevanje ustreznega učnega gradiva in 

pripomočkov za izvajanje pouka. Zato je ena od zelo pomembnih dejavnosti, ki velja 

za celotno področje TI, oblikovanje uporabnih didaktičnih navodil/priprav in 

pripomočkov/učil, ki dodatno spodbujajo tehnološko pismenost (TP) učencev. Učitelji 

TiT lahko uporabijo izsledke raziskav, temelječih na teorijah kognitivne znanosti, za 

nadgradnjo obstoječih metod in strategij pouka za povečanje učinkovitosti 

poučevanja in učenja. Obstoječe metode pri pouku TiT so pomembno združljive s cilji 

kognitivne znanosti (teorija procesiranja informacij, konekcionistična teorija, 

elaboracijska teorija) glede prakse, ki definira dober pouk [12]. Namen pouka, 

zasnovanega na kognitivni znanosti, sta prenos samoregulacije in nadzor kognitivnih 

funkcij, kot so: spomin, proces, nadzor procesa razmišljanja, refleksija in kognitivna 

orodja za razmišljanje in učenje z učitelja na učenca [13]. Namen kognitivnih 

pristopov je povezovanje izobraževanja, veščin in zmožnosti s tehnologijo, da bi 

učencem/dijakom/študentom dali priložnost, da pridobijo TP, ki se kaže tudi kot 

uspešnost posameznika, ko se spopada z realnimi problemi pri delu in življenju [4]. 

 

Poleg kognitivnih teorij učenja v TI sta pomembni še konstruktivistična in 

behavioristična teorija. Prva poudarja ustvarjalno učno delo, kjer je učenec v središču 

učnega procesa in svoje znanje konstruira na osnovi lastnih izkušenj in idej, kar 

zagotavlja najvišjo raven naučene naloge glede na raven kognitivnega procesiranja, 

ki ga zahteva posamezna naloga TI [14]. Implementacija konstruktivistične teorije za 

reševanje/konstruiranje vsakdanjih izzivov tehnike se kaže v obliki sodobnih odprtih 

učnih sistemov [15]. Behavioristična teorija pa poudarja, kako se učenec odziva na 

stik z njegovim okoljem – odvisno je od spodbujevalnih ali zaviralnih dejavnikov in pri 

tem lahko vpliva na obnašanje/učenje drugih [14]. Odprti učni sistemi se uporabljajo 

zlasti pri vsebinah izbirnih predmetov, kjer učenci še toliko bolj zaznavajo prakso 

poučevanja, izoblikujejo motivacijska prepričanja, uporabljajo prilagojene 

samouravnalne strategije, delujejo globinsko pri procesnih strategijah in posvečajo 

več pozornosti in časa za učenje ob ustrezni teoretični podpori [16]. TP dodatno 

spodbuja še nadgrajen konekcionistični model, ki je temeljil na učenju s pomočjo 

poskusov in napak [17], v model miselnih procesov pri elektronskem računanju in 

obdelavi podatkov z umetno inteligenco na eni strani in nevrokognicijo na drugi strani 

[18]. 
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V zadnjem času postaja potreba po TI vse bolj nujna in očitna. Hitra industrializacija 

in tehnološke spremembe so dale nove zahteve na področju šolstva za razvoj 

znanstvenikov, inženirjev, tehnikov in usposobljenih delavcev, ki bodo še naprej 

služili kot gonilna sila gospodarstva [19]. Kot rezultat tega je šolski sistem razvitih, na 

inovacijah gnanih nacionalnih ekonomijah, ki so tudi vodilne po globalni lestvici 

konkurenčnosti [8] že sprejele nove programe s področja TiT, ki učencem/dijakom 

omogočajo razumevanje povezave med tehnologijo in teoretičnimi učnimi vsebinami 

[20]. Glavni cilj učnih načrtov predmetov TI naj bi bil razvijanje TP učencev, da bodo 

sposobni razumeti in ovrednotiti tehnologije, s pomočjo katerih zavestno in smotrno 

preoblikujemo naravni svet v človekovo okolje. S prizadevanji nacionalnih šolskih 

reform, ki se osredinjajo na akademske dosežke in najhitreje rastoče poklice, se 

pojavlja zahteva po dodatnem izobraževanju za doseganje tehniških in tehnoloških 

kompetenc, kjer pa TI išče učinkovite načine in metode za doseganje teh ciljev. 

 

Zaradi nezanimivih vsebin in didaktično neustreznega poučevanja lahko nastopijo 

negativni učinki na prihodnje poklicne/izobraževalne odločitve. Učinek TP v zgodnji 

starosti (10–15 let) ima lahko dolgoročen vpliv. Izobraževalne vsebine in UN imajo 

pomembno vlogo pri zbiranju in ohranjanju interesa učencev za tehniške vsebine. Po 

raziskavah OECD se do 11. leta starosti za nadaljevanje šolanja v TI odloči že 16 % 

učencev, v 12.–15. letu 39 %, preostalih 45 % pa v obdobju 16–18 let. Interes 

učencev upade pri starosti 15 let [21]. 

 

Eden izmed izzivov povezave teorije kognitivne znanosti s TI je, da se v novih 

programih za izobraževanje učiteljev zahtevajo nove metode poučevanja in sprejetje 

novih pristopov k učenju. Zelo pomembna elementa, ki jih moramo dodati ali vključiti 

v učni načrt TI, sta a) metoda za merjenje, ki bo pokazala stopnjo ali raven doseganja 

učnih rezultatov oz. učinek teorije kognitivne znanosti, ki jo uporabljajo učitelji TiT v 

razredu, in b) dobro izdelana navodila/priprave, kako premagati ovire, ki preprečujejo 

uporabo teh sodobnih modelov poučevanja. Dokazano je, da ko imajo učenci izziv in 

čas za raziskovanje, oblikovanje, konstruiranje, postavljanje vprašanj in reševanje 

problemov, povezanih s tehnologijo, bodo prikazali resnične učne rezultate v smislu 

doseganja ciljev/standardov [22].  
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Podatki obstoječih raziskav ne dajo pozitivnih povezav med poukom predmetov TI in 

napredkom učencev pri TP. Do danes še ni bilo predlaganih in/ali izdelanih jasnih 

metod za merjenje in ocenjevanje STP.  

  

Povečanje stopnje tehnoloških sprememb v državi je dalo nove zahteve na področju 

šolstva za razvoj usposobljene domače delovne sile, ki bo lahko izpolnjevala 

pričakovane zahteve. Do zdaj še ni bil razvit noben instrument, ki bi specifično 

določil, kako TI izboljšuje učenčeve učne rezultate in/ali njihov uspeh na poti 

izobraževanja do poklica. Zato obstaja nujna potreba po metodi/instrumentu za 

merjenje TP, kot jo opredeljujejo STP. 

 
Posledice sistematičnega podcenjevanja vpliva TI so dvoplastne. Prvič: na globalni 

ravni na gospodarstvo in nacionalno konkurenčnost, kjer se nam obeta nadaljnje 

drsenje po lestvici konkurenčnosti (WEF). Drugič: na družbeni ravni se pojavlja 

razkorak med izobrazbo in tržnimi poklici. Hitrorastoči poklici na trgu dela so 

večinoma orientirani v prid poznavanja in rabe sodobnih tehnologij.  

 

1.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA DOKTORSKEGA DELA 
 

V Sloveniji še ni bilo izdelane metodologije za merjenje in ocenjevanje učenčevega 

napredka in doseganja standardov TP. Osrednji namen disertacije je določiti metodo 

merjenja TP učencev 9. razreda osnovne šole in z njo ugotoviti bistvene dejavnike 

vpliva TI na TP.  

 

Raziskavo in določitev merljivosti strukturnih dimenzij TP dosežemo z naslednjimi cilji 

(C):  

C1: Razvoj metode merjenja TP učencev OŠ na osnovi STP. 

 C2: Analiza in preverjanje metode merjenja TP na testnem vzorcu. 

 C3: Uporaba metode merjenja TP za učence 9. razreda OŠ in analiza rezultatov. 

 C4: Oblikovanje smernic za uporabo različnih strategij odprtih učnih sistemov pri 

TI. 
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 C5: Oblikovanje sklopa instrumentarija (prilagajanje metode za merjenje TP), ki 

bo služil učiteljem tehnike na OŠ za merjenje TP učencev po vsakem končanem   

razredu. 

 C6: Oblikovanje predloga predmetni kurikularni komisiji za prenovo učnih načrtov, 

povezanih s TiT na OŠ. 

 

Na osnovi ciljev dela so oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

 RV1: Kateri elementi in merila STP (ITEA 2007) so primerni za oblikovanje 

veljavne in zanesljive psihometrične metode za merjenje TP učencev 9. razred 

OŠ? 

 RV2: Kateri so bistveni dejavniki vpliva pouka izbirnih predmetov tehnike na TP 

učencev, merjeno z zasnovano metodo? 

 RV3: Ali obstaja razlika v TP med učenkami in učenci, merjena z zasnovano 

metodo, in če obstaja, kolikšna je? 

 RV4: Kako vpliva TP, merjen z zasnovano metodo, na odločitev učencev za 

TI/poklicno kariero na inženirskem področju?  

 RV5: Ali obstajajo skupine učencev, ki se pomembno razlikujejo glede na TP, 

merjeno z zasnovano metodo, in če obstajajo, koliko jih je? 

 

1.3 PREGLED VSEBINE PREOSTALIH POGLAVIJ 
 

Doktorsko delo je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in eksperimentalnega. V 

teoretičnem delu obravnava TI, TP ter pregled obstoječih metod in raziskav TP. 

Sledijo eksperimentalni del, zasnova, preskušanje metode in merjenje na ciljnem 

vzorcu ter na koncu še vrednotenje.   

 

Poglavje 2 obravnava, kaj je TI, katere so bile njegove pojavne oblike in ključni 

dosežki skozi stoletja. Prikazani so razvoj in nekatere pojavne oblike tehniške vzgoje 

in izobraževanja od praskupnosti do današnjih dni. Na koncu je še utemeljitev 

pomembnosti TI za sodobne učne načrte. 

 

Poglavje 3 govori o TP Kaj TP je in kaj pomeni biti TP? Kdaj se pojavi in zakaj je 

pomembna? Kaj jo sestavlja in kako so njene komponente povezane med seboj? Ali 
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obstaja kakšna priznana vsebina/standardi za razvijanje TP? Kako se TP 

naučimo/usvojimo? 

 

Poglavje 4 obravnava pregled metod merjenja komponent TP (znanje, zmožnosti in 

KRO), in sicer prek do zdaj opravljenih raziskav po svetu in pri nas. Prikazani so tudi 

mogoči pristopi in modeli merjenja TP. Predstavljeni so tudi najpogostejši vzroki 

odstopanja in verodostojnosti rezultatov. 

 

Poglavje 5 zajema zasnovo in določitev preskušanja psihometrične metode za 

merjenje TP, kot jo opredeljujejo STP. Predstavljena je metodologija zagotavljanja 

najpomembnejših karakteristik metode, kot sta veljavnost in zanesljivost. Zelo 

pomembna dejavnika sta tudi pilotni test in metodologija določanja ustreznega 

vzorca raziskave. 

 

Poglavje 6 obravnava rezultate pilotnega testa in merjenja TP. Predstavljena so 

potrebna statistična orodja in analize dejavnikov vpliva na TP. Predstavljena je tudi 

analiza posebne skupine višje TP.  

 

Poglavje 7 zajema razpravo o umestitvi in uspešnosti naše nove metode merjenja TP 

ter ugotovitvah raziskovalnih vprašanj. 

 

V poglavju 8 so skladno s pridobljenimi spoznanji in cilji raziskave oblikovane 

smernice za posodobitev UN TiT, smernice učiteljem TiT za uporabo metode 

merjenja TP in smernice za uporabo različnih strategij učenja za izboljšanje TP. 

 

V zaključku so na osnovi dobljenih rezultatov utemeljena smiselnost disertacije in 

priporočila za nadaljnje raziskave.   
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2 TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
   
 2.1 Pojem TI 

 2.2 Razvoj TI skozi čas 

 2.3 Razvoj TI na Slovenskem 

  2.3.1 Pregled TI po učnih načrtih 

 2.4 Potreba po tehniškem izobraževanju  

  2.4.1 Tehniško izobraževanje in poklic 

  2.4.2 Tehniško izobraževanje in gospodarstvo 

 

Poglavje obravnava TI, katere so bile njegove pojavne oblike in ključni dosežki skozi 

stoletja. Prikazani so razvoj in nekatere pojavne oblike tehniške vzgoje in 

izobraževanja od praskupnosti do današnjih dni v svetovnem merilu in tudi na 

Slovenskem (slika 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 2.1: Razvoj TI skozi čas, kjer besedilo v ( ) pomeni metodo, ki je bila značilna za obdobje, in 

poševni tisk razvoj na Slovenskem. 

 

Na koncu je še utemeljitev pomembnosti TI za sodobne učne načrte. Namen tega 

poglavja je spoznati domeno TI in njegov razvoj ter poudariti njegovo pomembnost 

za sodobno družbo. Kako se kažejo učinki TI in ali so tudi dejansko merljivi, pa bo 

predstavljeno v naslednjih poglavjih. 

Industrijski 
revoluciji  
(18. in 19. st.) 

20. stoletje in danes Praskupnost Stari vek/antika Srednji in zgodnji 
novi vek 

Vzgoja ob delu; 

(posnemanje); 

Različna vzgoja 

za dečke, različna 

za deklice 

Šola za 

privilegirane; 

Samo za dečke; 

(prepisovanje, 

ponavljanje in 

učenje na pamet); 

Vpliv Grške šole 

Didaktika pouka; 

Načelo nazornosti; 

Učenec v središču 

procesa učenja; 

(demonstracija in  

učno delo); 

Učnih načrtov za 

vsebine tehnike še ni 

bilo; Cehovska šola 

 za poklic 

Diderotova 

Enciklopedija; 

Ruska šola ročnih 

spretnosti; 

Ameriška šola ročne 

obrti; 

Švedski Sloyd; 

Nedeljske šole in 

ročno delo; Prvi učni 

načrt tehniških vsebin 

 

Ročna in 

industrijska 

umetnost; 

Tehniško 

izobraževanje; 

Vpliv pragmatizma 

(Deway); Ročno 

delo in ročne 

spretnosti; 

Tehniški pouk; 

Tehnična vzgoja; 

Tehnika in 

tehnologija 
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2.1 POJEM TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA  
 

Potreba po zavestnem in smotrnem spreminjanju naravnega sveta v umetno 

človekovo okolje je pri človeku prisotna že od pradavnine. Kmalu je spoznal, da z 

ostrim kamnom laže izdela palico ali ubije žival, ter ugotovil, da uporabni tehnični 

izumi izboljšajo življenjske razmere in omogočajo lažji razvoj. Vse vrste (tehniških) 

dosežkov so se prenašale iz roda v rod. Najprej le z ustnim, veliko pozneje pa s 

pisnim sporočilom. Odkritje risb in artefaktov v jamah nam sporoča, kako so jamski 

prebivalci začeli razvijati svoje spretnosti in kako so jih prenesli na svoje potomce, 

da bi lahko sledi njihovi tradiciji. Dokler so ljudje živeli v relativni izolaciji, je bil 

napredek počasen. Možnosti za prenos tehnologije so se povečale z odkritjem novih 

skupnosti [23]. V tem času so se "ročne spretnosti" prenašale iz generacije v 

generacijo s posnemanjem s staršev na otroka ali z ene osebe na drugo s 

sodelovanjem v tesnem odnosu [24]. Učinkovitejše in bolj sistematično seznanjanje 

človeka z že ugotovljenimi dosežki človeške družbe je povzročilo potrebo po 

kodiranju usvojenih znanj, veščin in spretnosti, ki bi jih lahko prenašali, izpopolnili in 

ovrednotili za uporabo v novih razmerah. Tako je razvoj tehnike povzročil nastanek 

prvih šol. Na tem mestu lahko opredelimo tudi pomen tehničnega pouka/TI v 

osnovni šoli kot seznanitev s tehničnimi dosežki človeštva ter spodbujanje učencev 

k ustvarjalnosti in želji po novih dosežkih, ki bodo zvišali kakovost prebivanja, 

vendar ne samo za generacije bližnjih prihodnosti, ampak tudi za generacije 

poznejših rodov.  

 

Pojem tehnika različni avtorji različno opredeljujejo. Razumejo jo v širšem in ožjem 

pomenu. Tehniko v širšem smislu ne pojmujejo le kot sredstva za proizvodnjo, 

ampak vanjo uvrščajo tudi proizvodne postopke, način uporabe tehničnih sredstev, 

znanje, spretnosti in navade proizvajalcev. Pri tem vidimo, da se pojavlja enačenje 

pojmov tehnike in tehnologije, kar je težko sprejeti. Sprejemljivejše je sprejeti ločitev 

tehnike in tehnologije, čeprav se v uporabi ne moreta ločevati. Obe tvorita 

nerazdružljivo celoto. Danes razumemo pod pojmom tehnika razvoj procesa 

družbene proizvodnje in kazalnik stopnje človekovega izkoriščanja produkcijskih sil, 

to je celovitost sredstev za delo. Prevladujoča je definicija združenja International 

Technology Education Association (ITEA), ki določa tehniko kot "zavestno in 
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smotrno preoblikovanje naravnega sveta v umetno človekovo okolje" [1]. Tehnika v 

ožjem smislu zajema vse naprave, objekte, postopke in procese, ki služijo tem 

namenu, pri tem pa se za civilizacijske in kulturne potrebe uporabi racionalno 

pridobljena naravoslovna spoznanja [1]. Tehnika je tudi področje človekovih 

izkušenj, spretnosti in znanja, ki se nanašajo na človekovo sposobnost oblikovanja 

svojega okolja po svojih materialnih in duhovnih potrebah [25]. Tehnologija pa je 

definirana kot uporaba znanja in raba sredstev/virov za zadovoljitev človeških potreb 

ter reševanje problemov [1]. S pojmom tehnologija označujemo znanstveni prikaz in 

obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov in procesov, s pomočjo katerih 

uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in kulturne 

potrebe [1]. Tudi pri tehnologiji se srečujemo z različnimi pojmovanji (priloga 12.1). 

 

TI predstavlja izobraževanje vsebin tehnike in tehnologije za učence/dijake/študente 

od osnovnošolskega do univerzitetnega študija z namenom biti TP [1]. Predstavlja 

tudi pot načrtovanih in pridobljenih tehniških izkušenj od osnovnošolskega 

izobraževanja do univerzitetnega tehniškega študija (priloga 12.1). Z drugimi 

besedami bi za TI veljalo, da je pri tovrstnem pouku treba pri učencih razvijati 

tehniško mišljenje ter spodbujati inovativnost in tehniško ustvarjalnost v 

problemskih/dejanskih situacijah nekega delovnega cikla. Pomen in potreba po 

organiziranem pouku tehniških vsebin sta z razvojem proizvodnih sredstev in s 

prehodom na industrijsko proizvodnjo skokovito narasla, saj obrtniški/družinski način 

proizvodnje ni zmogel zadovoljevati vseh potreb tehnološko razvijajoče se družbe. 

 

2.2 RAZVOJ TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA SKOZI ČAS 
 

Razvoj TI  lahko razdelimo na 5 ključnih obdobij (I.-V.). V obdobju praskupnosti se TI 

najprej pojavi v obliki tehnične vzgoje. TI, kot ga pojmujemo danes, se prvič pojavi v 

obdobju razredne družbe. Naslednja pomembna mejnika sta srednji vek in zgodnji 

novi vek, ključno obdobje pa sta industrijski revoluciji. TI 20. stoletja je bilo pod 

vplivom pragmatizma in nastalih tehnoloških, političnih in gospodarskih sprememb. V 

nadaljevanju podrobneje podajamo značilnosti TI v (I.) praskupnosti, (II.) starem 

veku/antiki (sužnjelastništvu), (III.) srednjem in zgodnjem novem veku, (IV.) v 

obdobju industrijskih revolucij in (V.) v 20. stoletju do danes. 
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(I.) Praskupnost. V praskupnosti (do 3500 pr. n. št.) je bil osnovni princip, da je bilo 

delo namenjeno vsem (moškim, ženskam, otrokom). Osnovna, najelementarnejša 

oblika/metoda vzgoje se je pojavila v praskupnosti kot posnemanje, kjer gre za 

prevzemanje zunanjih vzorcev vedenja. Posnemanje je kategorija najelementarnejše, 

najprimitivnejše, najpreprostejše oblike vzgoje. O učiteljih še ne moremo govoriti, 

čeprav so starejši člani videli svojo nalogo v tem, da svoje izkušnje čim prej 

prenesejo na otroke in jih tako pripravijo na življenje. Otroci so se izurili v različnih 

dejavnostih, da so čim prej pomagali skupnosti. Moški so dečke izurili za pridobivanje 

hrane in bojevanje, ženske pa so deklice izurile za domača opravila. Omeniti gre še 

moralne norme, ki so med drugim predpisovale tudi medsebojno pomoč pri lovu, boju 

in tudi pri domačih opravilih in delih kot prvi znan dejavnik skupinskega 

(sodelovalnega) dela. 

 

(II.) Stari vek/antika. Za stari vek ali antiko (od 3500 pr. n. št. do 476 n. št.) je bil 

značilen sužnjelastniški družbeni red. Z razvojem poljedelstva, živinoreje, obrtnih 

dejavnosti in trgovanja ni bilo več mogoče, da bi se človek naučil vseh dejavnostih. 

Nastali sta delitev dela in razredna družba, kjer se pojavijo tudi prvi učitelji vzgojitelji. 

Ti so imeli v družbi nalogo, da svoje izkušnje prenesejo na otroke in mladino. Učitelj 

se je že moral bolj zavestno pripravljati na svoje delo, učenci (tokrat dečki) pa so 

morali dokumentirati podano snov. Pojavijo se že pisava in prve skice na glinene 

plošče, ki so služile učencem za ponavljanje in dokumentirano gradivo. To je bil 

prehod iz naravnega v umetno poučevanje, rezultat tega pa so bili prve šole in pojav 

poklicnih učiteljev. Šola je bila privilegij vladajočega stanu, obiskovali pa so jo le 

dečki. Metode pouka so se nanašale le na ponavljanje, prepisovanje in pomnjenje 

učne snovi. V tem obdobju izstopa več kultur. Prva taka so bili Sumerci, kjer so 

učenci naučeno snov napisali in narisali na glinene plošče. Šola je bila brez reda, 

šolskega sistema ali urnika. Kitajci so v svojih prvih šolah že uvedli red in kazen, 

učence navajali na natančnost, kar ima za posledico tudi številne tehnične izume. 

Egipčani že dokumentirajo na papirus, učence učijo načrtovanja in gradnje kot 

vodilne tehniške/tehnološke dejavnosti. Grki so razvili in v svoje šole vnesli tri 

vzgojne termine, in sicer disciplino, telesno vzgojo in umetnost, med katero je sodila 

tudi tehnična umetnost. Pri Rimljanih glede na razvoj izobraževanja ločimo tri 

obdobja. V prvem gre za posnemanje in poslušanje, v drugem za pravo šolo, kjer so 

imeli samo pisanje, branje in računanje, v tretjem obdobju pa rimske učitelje 
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zamenjajo grški in njihov vpliv. V tem obdobju doživi Rim velik razcvet, saj ustanovijo 

visoke šole, ki so se opredeljevale na tri še danes obstoječe stroke: inženirstvo, 

medicina in pravo [26]. 

  
(III.) Srednji in zgodnji novi vek. V srednjem veku (476–1492) sta bili cerkev in 

duhovščina nosilki kulture in izobraževanja. V fevdalizmu kot družbeni ureditvi je 

imela vzgoja posebno mesto. Delo se je ločilo na fizično in umsko, splošno 

obveznega in osnovnega šolstva srednji vek ni poznal. Tip srednjeveške šole je bil 

stanovski – cerkveni ali mestni. Primarno se je šola usmerila v izobraževanje 

duhovnika in pozneje šele za izobrazbo trgovca, obrtnika, upravnega delavca. Učne 

metode so bile a) formalne (organizirano izobraževanje, pod okriljem, nadzorstvom 

nekoga) in b) mehanične (poslušanje in ponavljanje, dokler niso vsi vsega znali). 

Ključna osebnost srednjega veka je Hugo (1096–1141), ki je oblikoval šolsko reformo 

tako, da je na vrhu znanja stala filozofija. Ta se deli na a) teoretično,b) praktično,c) 

mehanično in d) logično [27]. Kot del mehanične filozofije najdemo tudi nekatere 

vsebine TI, in sicer tkalstvo, orožarstvo, ladjedelstvo in trgovina, poljedelstvo in lov 

[27]. Velik prispevek k srednjeveškemu izobraževanju je prinesel tudi T. Akvinski 

(1225–1275), ki je ločil dve vrsti poučevanja, in sicer poučevanje od znotraj in 

poučevanje od zunaj. Poudaril je dva načina doseganja znanja: z odkrivanjem in s 

pomočjo pouka, kjer kodiramo informacije učitelja in jih nato ponovimo [27]. 

 

Srednjeveška šolska struktura je veljala tudi v zgodnjem novem veku v 15. in 16. 

stoletju (novi vek od 1492 do 1918) vse do pojava protestantizma v 16. stoletju. 

Pojavil se je ločen pouk za dečke in deklice. Najpomembnejša metoda poučevanja je 

bila pomnjenje (memoriranje), na višji stopnji pouka pa tudi posnemanje. V 17. 

stoletju sta veliko k razvoju metodike prispevala W. Ratke in J. A. Komensky. W. 

Ratke je uvedel šolski sistem, ki je temeljil na Baconovi filozofiji, da se princip razvija 

od stvari do poimenovanja, od podrobnega k splošnemu [26]. Njegova osnovna ideja 

je bila, da Baconova teorija indukcije sledi naravi, kjer je naravno zaporedje, po 

katerem um deluje s pridobivanjem znanja od podrobnega k splošnemu. Komensky 

pa velja za utemeljitelja didaktike, kjer postavi tudi zahtevo po konkretnem 

opazovanju in poudari najpomembnejše didaktično načelo, tj. nazornost. Individualni 

pouk in individualne metode poučevanja, znane iz antike in začetka srednjega veka, 

so zamenjale večje skupine učencev. Poseben vpliv ima tudi J. Locke, ki je zastopal 
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teorijo empirizma, po katerem ima vpliv na učencev razvoj okolje. To teorijo je 

prenesel tudi v šolsko okolje, kjer so se učenci učili tudi osnovnih ročnih spretnosti 

dela z dosegljivimi materiali (les, tekstil, papir ...). Zagovarjal je tudi motivacijski uvod 

k učenju, da pritegne učence [28].  

 

V 18. stoletju se pojavi J. J. Rousseau, ki na neki način protestira proti srednjeveški 

vzgoji, s tem da v središče vzgojenega prizadevanja postavi otroka, njegove duševne 

in razvojne posebnosti ter terja tudi njegovo dejavnost. Razdeli štiri faze otrokovega 

razvoja [26] in temu primerno priredi učne metode (demonstracija, učno delo ...) za 

pridobivanje vedno številčnejših izkušenj [29,26]. 

 

(IV.) Obdobje industrijskih revolucij. Ključni mejnik v razvoju TI sovpada s prvo 

(1784) in z drugo (1870–1900) industrijsko revolucijo. V tem obdobju se je zgodil 

prehod iz ročne proizvodnje v strojno proizvodnjo. Za to obdobje so značilne: 

organizacija dela v velikem obsegu, masovna proizvodnja, naprednejša delitev dela 

in uporaba strojev, za kar pa so potrebovali organizirane oblike učenja novih 

tehnologij, veščin izdelave, rokovanja s stroji, z orodji in s pripomočki pa tudi z ljudmi 

pri delu itn. V tem obdobju nastaneta dva ključna tehniška dosežka, ki sta 

zaznamovala TI vse do današnjih dni. Prvo tako delo je Diderotova Enciklopedija 

[30], ki je izhajala med letoma 1751 in 1772. Delo je imelo velik vpliv na evropsko TI 

in tudi na ameriško. Na osnovi Diderotovega dela sta nastali tudi ruska šola ročnih 

spretnosti v 60. letih 19. stoletja [31] in ameriška šola ročnega usposabljanja. Velik 

vpliv pa je imel Diderot tudi na švedski sistem sloyd, iz katerega sta se pozneje razvili 

ročna in industrijska umetnost [32]. 

 

Od leta 1820 so vidnejši posamezniki vplivali na paradigmo poklicnega 

izobraževanja. J. H. Pestalozzi se je zavzemal za vključitev učencev v praktično delo 

in razdelal načelo nazornosti pouka. P. Fellenberg je na svojem posestvu zgradil 

zasebno kmetijsko šolo in poleg teoretičnega pouka uvedel še praktično delo. 

Njegovi učenci so presegali znanja vrstnikov šol doma in po svetu, kar se je izkazalo 

na različnih tekmovanjih. J. F. Herbartt je oblikoval štiri stopnje pri artikulaciji učne 

ure, in sicer stopnja jasnosti, asociacije, sistema in metode; to je uporabil tudi pri 

praktičnem pouku. Zmožnosti učenca niso prirojene, se pa lahko vcepijo. Redno 

izobraževanje in usposabljanje omogočata razvoj okvirja za moralni, intelektualni in 
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psihomotorični razvoj. V. Della - Vos velja za ustanovitelja ruske šole ročnih 

spretnosti [33]. 

 

Obdobje druge polovice 19. in prve polovice 20. stoletja so na področju TI 

zaznamovale tri pomembne svetovne šole. Najbolj znana je bila ruska šola ročnih 

spretnosti, ki je opravila pionirsko delo organiziranega pouka/usposabljanja ročnih 

veščin. Ni bila posebno didaktično naravnana v smislu učne izdelave funkcionalnih 

izdelkov, so pa zato v ameriški šoli ročnih spretnosti vse to upoštevali. Pomemben 

napredek v TI je povzročil švedski princip sloyda, kjer so poleg učne izdelave 

uporabnih izdelkov uporabili še kriterijski princip stopnjevanja težavnosti in 

vrednotenja izdelka. 

 

Ker so a) Diderotova Enciklopedija, b) Ruska šola ročnih spretnosti, c) Ameriška šola 

usposabljanja ročnih spretnosti in d) Švedski sloyd bistvenega pomena za TI, so v 

nadaljevanju podrobneje predstavljeni. 

 

a) Diderotova Enciklopedija. Diderot na sistematičen način v besedi in risbi 

predstavi tehnološko znanje, potrebno za izzive družbe in industrijske 

revolucije. Zajame orodja, pripomočke in delo z njimi za usposabljanje veščin, 

ki jih terja nova družba. Enciklopedija je pomembna dediščina TI, saj je 

popularizirala velik premik s tedanjega gledanja na tehniško umetnost in 

ročno/obrtniško učno delo v delavnicah na sistematično pisno in slikovno 

zastopanje/upodabljanje vseh teh dejavnosti [32]. V njej je sistematično 

predstavljen tudi razvoj tehnologije in njenega vpliva/vloge na družbo, kako je 

nastajalo tehnološko znanje in kako se je širilo v namen poučevanja/učenja in 

usposabljanja. Enciklopedija ima večstranske uporabnosti, ki jih je zaslediti v 

poznejšem razvoju TI: a) konceptualni okvir, b) sistematična metoda analize in 

opisa, c) teorija in praksa ter d) odnos med tehnologijo in družbo [31]. 

Tehnološko znanje je zbiral iz obrtniških skupnosti, zasebnih in javnih podjetij 

ter obstoječih dokumentov, nato pa je to znanje konceptiral in predstavil za 

razumevanje tehnike in tehnologije. Zajel je tudi integracijo za drugimi 

predmetnimi področji, kot sta umetnost in naravoslovje; bil je za odprt prenos 

in difuzijo tehniškega in tehnološkega znanja. Diderot je imel tri glavne cilje 

glede tehnologije: a) doseči širšo javnost, b) spodbujati raziskave v vseh fazah 
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proizvodnje ter c) objaviti vse skrivnosti proizvodnih in predelovalnih 

dejavnostih [31]. Enciklopedija je pripomogla tudi k premiku v bolj odprto 

gospodarstvo, kjer tehnoloških znanj in veščin niso več tako skrbno skrivali, 

posledično sta bili doseženi večja ustvarjalnost in inovativnost, kar je vodilo k 

številnim izumom v industrijskih revolucijah.  

 

Nekateri Diderotovi pristopi k tehniki in tehnologiji so sledili Baconu (spomin, 

sklepanje in predstavljanje) in Lockejevi filozofiji, še zlasti pri razvoju skupnega jezika 

in grafičnega prikaza, ki se nanaša na stvari in ki je predstavljen z risbami in s 

skicami. Locke je leta 1689 napisal slovar poimenovanja predmetov, orodij ... 

(potreba po celostnem jeziku je bila ključnega pomena za sistemizacijo 

tehnike/tehnologije in izobraževanja). Navedba poimenovanja/imen je organizirana 

po abecednem redu, medtem ko je povezava z domeno uporabe kompleksna in 

deloma nekonsistentna. 

 

Pri metodi opisa tehnološkega postopka je Diderot sledil metodi, uporabljeni pri 

naravoslovju, in sicer z navedbo pravil in dejstev o določenem predmetu/postopku. 
Vendar ima vsaka metoda dokumentiranja tehnološkega postopka svoje poudarke in 

omejitve. Pri svoji metodi se Diderot poslužuje neosebnega opisa, le pri eni od petih 

točk omenja poklic/delo z obrtnikom. Tako je bil poudarek le na fizičnih predmetih in 

procesih, ki se danes štejejo za nizko raven razumevanja tehnoloških postopkov in 

tehnologije. Višje ravni, kot so: intuitivno znanje, eksperimentiranje, sposobnosti 

zaznavanja, reševanje problemov ali analiza nasprotujočih si/nadomestnih tehničnih 

pristopov, so bile zastopani v manjšini. Ko se je začela uporaba Diderotovega 

sistema v praksi, so se pokazale določene nove situacije in odzivanja, kar je avtor 

ovrednotil in sproti vnašal v svojo Enciklopedijo, ki je izhajala v več delih. Diderot je v 

svojem delu zajel teoretični in praktični del tehnoloških postopkov. Teorijo so 

predstavljala ustna navodila in (tehnične) risbe, prakso pa izdelava. Teža pri 

posameznih postopkih ni bila enakomerno porazdeljena. Uvedel je tudi refleksijo v 

okviru teoretičnega postopka. Že takrat se je oziral za idejo, kako združiti teorijo in 

prakso za čim večji učinek, ki bi se odražal na novem znanju, veščinah itn. Ker ni 

imel dovolj izobraženih in usposobljenih piscev za določene tehnološke postopke, je 

moral dopolnjevati tehnološki opis za te postopke po določenem času. Ko so se nove 

generacije izučile obrti, je s pomočjo povratne informacije dobil potrebno/manjkajoče 



17 
 

znanje. Kljub omejitvam njegove metode tehnoloških opisov pa njegovo delo štejemo 

kot pomemben prispevek k širjenju teoretičnega in praktičnega tehnološkega znanja 

in veščin [31].  

 

b) Ruska šola ročnih spretnosti. V 19. stoletju je ruski sistem implementiral nov 

način poučevanja ročnih spretnosti. Poučevanje in usposabljanje ročnih 

spretnosti se je izdatno izboljšalo, ko je leta 1868 postal direktor Moskovske 

tehnične šole V. Della - Vos. Ta se je odločil, da loči teorijo in prakso 

poučevanja in usposabljanja ročnih spretnosti [34]. To je spremenilo način 

poučevanja/usposabljanja v laboratorijih/šolskih delavnicah. Nov pristop je bil 

zasnovan tako, da je imel vsak razred svojo učno delavnico za vsako učno 

dejavnost [35]. Na primer: pri obdelavi kovin so učenci spoznavali uporabo in 

vzdrževanje orodij, strojev in naprav kakor tudi osnove proizvodnje, delovanja 

in uporabo različnih tehnik. V vsaki delavnici je imel učenec svoje delovno 

mesto pa tudi orodja in pripomočke za delo. Vsi projekti učencev so bili 

zasnovani tako, da so jih najprej začeli z osnutkom (idejno skico/risbo), nato 

pa so jih kriterijsko snovali in dodelali glede na težavnost izdelave. Učenci so 

po vsakem izdelanem izdelku/projektu imeli predstavitev osnovnih znanj in 

spretnosti, nato pa so lahko začeli nov projekt. Ta model pouka je spominjal 

na obvladovanje/usvajanje tehnik učenja [36]. 

 

Na šolah za usposabljanje je bil poudarek na izkušnjah in veščinah 

učitelja/inštruktorja. Inštruktorji so bili osredinjeni na predavanja, vaje in na 

demonstracije. Učna delavnica je zajemala predavanja, izbrane vaje učitelja, 

demonstracije, učni listi in ilustracije. Tako je bilo malo ali skoraj nič manevrskega 

prostora za ustvarjalnost učencev [34]. Inštruktorji so se stalno usposabljali, da so 

lahko svoje znanje in veščine držali v optimalnem stanju, in sicer z namenom 

zagotovitve popolnosti pri izvedbi za svoje učence. Ta sistem je določal, kaj naj bi 

oseba vedela/znala za delo, kateri so ustrezni ukrepi ali postopki, znanje, potrebni za 

manipulativen pouk in metode poučevanja. Ena glavnih pomanjkljivosti ruskega 

sistema je bila, da ni bilo poudarka na gradnji uporabnih izdelkov. Rezultat takšnega 

poučevanja je bil, da so učenci posvečali več pozornosti za izboljšanje veščin za delo 

kot pa za dejansko oblikovanje/konstrukcijo in zaključevanje projekta. 
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Razstava iz leta 1876 je bila velika priložnost za predstavitev in uvedbo ruskega 

sistema TI tudi drugod po svetu. Po ogledu ruske razstave je J. D. Runkle z 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) priporočil, da skrbniki/zaupniki v 

Združenih državah Amerike (ZDA) zasnujejo usposabljanje v učnih delavnicah tudi za 

raven srednjih tehniških šol, nižjega in srednjega poklicnega usposabljanja ter za 

različne industrijske tečaje [34]. 

 

Skozi večji del 19. stoletja je bilo usposabljanje ročnih spretnosti vključeno v splošni 

učni načrt rednega izobraževanja. Nekateri programi, ki so bili v tem času nudeni v 

okviru rednega učnega načrta, so bili: tehnično risanje, obdelava lesa in obdelava 

kovin. Kljub temu pa ni trajalo dolgo, da odkrijejo, da programi usposabljanja ročnih 

spretnosti niso bili kos potrebam rastoče industrijske civilizacije. 

 

c) Usposabljanje ročnih spretnosti v ZDA. Gibanje/združenje za usposabljanje 

ročnih spretnosti se je začelo v ZDA v sredini 18. stoletja. Leta 1855 je 

profesor C. M. Woodward odprl eno prvih šol za usposabljanje ročnih 

spretnosti v Ameriki. Sprva so izvajali večerne tečaje za vajence, skupaj z 

razredi za matematiko in tehnično risanje, pozneje pa tudi celodnevni pouk. 

Woodward je odločil, da je treba ročno usposabljanje kombinirati s klasičnim 

izobraževanjem [33]. Kot dekan fakultete za Politehniko Univerze Washington 

je na pobudo inženirjev poleg izdelave risb vpeljal še izdelavo lesenih modelov 

za namen preskušanja načel mehanike. Woodward je hitro ugotovili, da 

inženirji, ki so poučevali ročne spretnosti, niso imeli dovolj znanja uporabe 

ročnega orodja, ki so bili potrebni za izdelavo učnih modelov in pripomočkov. 

Tako nastanejo učne delavnice, v katerih so tehniški praktikum izvajali 

mojstri/obrtniki, da so usposobili študente tehnike za uporabo ročnega orodja. 

To je veljalo tudi za začetek usposabljanja ročnih spretnosti v ZDA. Woodward 

je pozneje postal predsednik/rektor Univerze Washington. Iz te izkušnje je 

Woodward začel ceniti ročne spretnosti in zato tudi podprl vlogo usposabljanja 

za ročne spretnosti v splošnem izobraževanju [35]. Leta 1869 je začel 

izvajanje programa usposabljanja ročnih spretnosti tudi na Univerzi 

Washington [35,33]. Učni načrt je bil zelo podoben učnemu načrtu iz Rusije, 

po katerem je učil V. Della - Vos, kot trdita [37]. S tem so zagotovili študentom 

dobre sposobnosti in veščine za poklic po koncu šolanja. Gibanje za 
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usposabljanje ročnih spretnosti v ZDA je bilo pod velikim vplivom ruskega 

sistema in njihovih programov usposabljanja pa tudi pod vplivom 

skandinavskih metod ročne umetnosti/obrti sloyd [35], ki je vključevala 

ustvarjanje preprostega in uporabnega izdelka ter nato razvoj tega izdelka k 

vedno bolj funkcijsko in oblikovno zapletenim izvedbam. 

 

d) Švedski sloyd. Sloyd, ki pomeni spretnost ali ročno in umetniško spretnost, 

se je razvijal na Švedskem in v drugih skandinavskih državah v celotnem 19. 

stoletju [38]. Začelo se je na domu, kjer so ljudje izdelovali orodja, pripomočke, 

pohištvo, različne gospodinjske izdelke in oblačila. Z drugimi besedami je bil 

sloyd neke vrste sistem prenašanja spretnosti z družine na družino. Ta proces 

je bil tako zelo strukturiran in formalen, da je samo starejšim in/ali najbolj 

nadarjenim študentom uspelo, da nadaljujejo ta sistem [34]. 

 

Že U. Cygnaeus, ustanovitelj finskega sistema Folk School, je verjel, da je treba 

sloyd vključiti kot del formalnega sistema izobraževanja za vse 

učence/dijake/študente [38]. Šele leta 1868 pa je bila prvič ustanovljena šola sloyd za 

usposabljanje na Švedskem. Na šolo so hodili učitelji z vsega sveta, da bi se naučili 

novega sistema, ki vključuje sloyd kot del splošne izobrazbe, ne pa samo kot del 

poklicnega/strokovnega izobraževanja [35]. 
 

Sistem sloyd je poudarjal telesni in duševni razvoja otroka kot tudi pridobivanje 

strokovnih znanj [34]. Prav tako je približal nalogo z vidika dokončevanja celotnega 

projekta učencev, ki je združil estetiko in uporabnost. Sloyd je temeljil na Froeblovi 

filozofiji, ki pravi, da mora otrok pridobiti vse in ne samo nekaterih, potrebnih veščin in 

spretnosti za delo že zelo zgodaj. Proces izobraževanja so vodili visokousposobljeni 

učitelji in tudi obrtniki kot inštruktorji (do takrat edini). Rezultat tega je bil, da so se 

učenci naučili, da pokažejo svoje spretnosti in znanja. Za sloyd je značilno, da 

vključuje: napredovanje s preprostega na težje učno delo, navodila splošnih učiteljev 

in ne strokovnjakov ali rokodelcev, izdelava dragocenih in uporabnih predmetov ter 

sistem, kjer vsak projekt začnemo s tehniško risbo. Vplivi tega sistema so še vedno 

prisotni v ZDA, še v večji meri pa v skandinavskih državah [39]. 
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(V.) 20. stoletje in danes. V 20. stoletju sta imeli pomembno vlogo ročna 

umetnost/oblikovanje in industrijska umetnost. Ta je 60. letih 20. stoletja prerasla v 

TI, saj so nove tehnologije terjale spremembo tudi v učnih načrtih. 

 

Ročna in industrijska umetnost/oblikovanje. Izraz ročna umetnost je nastal okoli 

leta 1894 in je zrasel iz gibanja usposabljanja ročnih spretnosti [35] pod vplivom 

sloyda. Zaradi svojega mesta v splošnem učnem načrtu izobraževanja in 

osredinjanja na konkretne projekte je ta trend našel svoj vpliv predvsem v švedskem 

sistemu sloyd, ne pa toliko v ruskem sistemu. V gibanje ročne umetnosti so bili 

vključeni dijaki pri oblikovanju in izdelavi obrtniško usmerjenih projektov. Ti projekti so 

se uporabljali za poučevanje spretnosti dela z orodji in znanjem [35]. Industrijska 

umetnost in TI (tehnična vzgoja) sta se razvila iz tega gibanja. 

 
Nastanek gibanja za umetnost in obrt je bil približno ob istem času kot ruski sistem in 

sloyd [34]. Gibanje za umetnosti in obrt je dajalo večji poudarek na ustvarjalnosti in 

lepoti kot pa na pridobivanju strokovnih znanj. Cilj je bil spodbuditi študente, da so 

ustvarjalnejši na področjih, kot so: modeliranje, rezbarjenje in risanje, saj je 

industrijska proizvodnja dajala lepoti in umetnosti sekundarni pomen, še posebno pri 

serijski proizvodnji. To gibanje se je precej razmahnilo v ZDA, zlasti pod močnim 

vplivom posameznikov, kot sta F. Lloyd Wright in J. Dewey. Dewey je imel namero 

ustvariti drugačen način pouka v industrijskih umetnosti/obrti [37]. Ravno zaradi 

Deweyjeve filozofije pragmatizma in prakse sloydov je bila osnovana industrijska 

umetnost/oblikovanje [37]. 

 
C. R. Richards, direktor oddelka usposabljanja ročnih spretnosti na Univerzi v 

Missouriju, je prvič uporabil izraz industrijska umetnost leta 1904 [40]. Ta izraz je bil 

uporabljen za opis izobraževanja, ki je bil del splošnega programa izobraževanja v 

srednjih šolah. Industrijska umetnost se je imenovala kot tretja faza v razvoju učnega 

dela v šolskih delavnicah [40]. Pojem industrijske umetnosti je poudaril industrijsko, 

medtem ko je pojem ročne umetnosti poudarjal umetnost [35]. Industrijska umetnost 

je zagotovila resnične izkušnje, ki so omogočile učencem/dijakom razumeti in 

uporabljati svoje znanje za resnične scenarije in ne le obvladovanje tehnik [19]. 

Industrijska umetnost je bila do leta 1930 le v osnovnošolskem programu, potem pa 

tudi v srednješolskem. Dodatno je pridobila na veljavi po drugi svetovni vojni, ko so 
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bila mesta in gospodarstvo uničeni. Zato se je šolski sistem omejil na hitre programe, 

med katerimi je bilo tudi poklicno usposabljanje na modelu industrijske umetnosti. V 

50. letih 20. stoletja so se nadaljevali trend naraščanja števila poklicnih in tehniških 

programov, sled hladne vojne in oborožitvene tekme velesil ZDA, Sovjetske zveze in 

preostalega zahodnega sveta. V 60. in 70. letih 20. stoletja se stanje hladne vojne 

pomirilo in nastopile so ključne spremembe v učnih načrtih TI [41]. Industrijska 

umetnost se je preimenovala v TI; pod vplivom novih komunikacijskih in proizvodnih 

tehnologij, izsledkov raziskav, novih inženirskih materialov itn. so se zasnovali novi 

učni načrti. Izobraževanje je usmerjeno za poklice in proizvodne prakse, kjer se bo 

tehnološko znanje lahko uporabilo. 

 

V 80. in 90. letih 20. stoletja naraščajoče tehnološke spremembe in globalizacija 

povzročijo dodatno prenovo učnih načrtov TI, ki so zasnovani na štirih glavnih 

področjih, povezanih z vsebino, in sicer [37]: 

a) tehnologija razvoja, uporaba in pomen,  

b) osebje, sistemi, tehnike in viri industrije,  

c) tehnološki izdelki in vpliv na okolje,  

d) družbeni/kulturni vpliv tehnologije.  

 

Poudarijo se ključni poklici na področjih vodenja, podjetništva, informacij, 

komunikacij, gradbeništva, energije, transporta in proizvodnje [37] in kompetence teh 

so primerno vključili v učni načrt TI. Pojavi se pojem TP, ki postane osrednja 

tema/jedro zasnove učnih načrtov TI držav konkurenčnih gospodarstev (Švica, ZDA, 

Singapur, skandinavske države ...). Učni načrti TI se nenehno vrednotijo in 

prenavljajo skladno s spremembami, ki jih narekujejo industrija, gospodarstvo in 

družba [18]. 

 

2.3 RAZVOJ TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA NA SLOVENSKEM  
 

Pri pregledu razvoja TI na slovenskem gledamo z vidika zgodovine vzgoje in šolstva. 

Tudi v slovenskem prostoru je delovalo veliko pedagogov, ki so pripravili lastno 

(slovensko) metodično gradivo. S poučevanjem branja in pisanja v slovenskem jeziku 

so pripravili učence za učenje drugih predmetov na sekundarni (srednješolski) ravni. 
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V srednjem veku so na Slovenskem prevladovale predvsem župnijske šole, ki niso 

imele učnih ciljev, usmerjenih na vsebine TI, ampak samo na latinski jezik, branje in 

na pisanje. Izobraževale so duhovnike, trgovce in upravne delavce. Organizacija in 

metodologija pouka sta bili pomanjkljivi, saj so se morali učenci učiti na pamet, ne da 

bi razumeli. Prvi pedagog pri nas, ki se je zanimal za humanistično vzgojo, je bil P. 

Vergerij, ki se je zavzemal za individualizacijo pouka; učenec je bil v središču 

dogajanja, učitelj ga mora spodbujati k zanimanju, da se zave praktične vrednosti 

nazornega pouka. Vse to je zahtevalo intenzivno pripravo učitelja in poznavanje 

didaktike [28]. 

 

Na sekundarni ravni zasledimo poklicno cehovsko izobraževanje [28], ki je potekalo 

organizirano, tj. z učitelja na učenca. Že v 12. stoletju se je oblikovala tridelna shema: 

a) vajenec, b) pomočnik in c) mojster. Izbor kandidatov je bil strog, tudi nadaljevanje 

usposabljanja je bilo večkrat zelo omejeno in težavno. 

 

Tudi v protestantskem šolstvu ni zaslediti učnih ciljev, vezanih na vsebine tehnike oz. 

tehnične vzgoje. Z nastankom prvih knjig v slovenskem jeziku učitelji in učenci dobijo 

priročnike za učenje. Velik napredek v zgodovini pedagoških znanosti na 

Slovenskem predstavlja 18. stoletje, saj je bil ta napredek vezan na gospodarstvo ter 

na politični in kulturni razvoj meščanstva. To je potrebovalo razumljivo in uporabno 

znanje za razvoj proizvodnih sil. Prvo tako izobraževanje se pojavi z ustanovitvijo 

predilskih šol leta 1765, vendar te šole kmalu prenehajo delovati. Z reformo Marije 

Terezije (1770) pride do uvedbe splošne šolske obveznosti in pomembno vlogo igra 

šola za dobro gospodarjenje, ki poleg teoretičnih znanj vsebuje tudi domača 

obrtniška in hišna opravila [28].  

 

Poseben napredek doživi didaktika v 19. stoletju, tudi po zaslugi Pestalozzija in 

Herbartta, katerih vpliv je bil viden tudi v šolah na Slovenskem. Zasnova učne ure 

(Herbartt) in poudarek na didaktičnih načelih za praktični pouk (Pestalozzi) sta 

pokazala velik napredek pri učencih, zlasti v 2. polovici 19. stoletja. Učitelji so 

pripravam na uro posvetili veliko časa, vsaj toliko kot traja pouk/ura. Morali so 

pojasniti vse besede, ki jih učenci ne bi razumeli, in opustiti vse, kar bi jih privedlo na 

stranpot [26]. V tem času so poznane nedeljske šole, kjer so se učili pisati, brati in 
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računati, zapeli pa so tudi kakšno pesem. Kot pomembno ime v tem obdobju se 

pojavlja A. M. Slomšek, ki je ustanavljal šole, sestavljal učne programe in načrtoval 

vzgojno-izobraževalno delo. Organiziranih učnih načrtov za vsebine tehnike oz. 

tehnične vzgoje v tem obdobju še ni bilo, pojavijo pa se proti koncu 19. stoletja. 

 

Pri nas se je organizirano usposabljanje ročnih spretnosti začelo konec 19. stoletja z 

ročnimi deli pod vplivom ruske šole. Ta vrsta pouka je bila namenjena predvsem 

učenkam z željo zagotoviti potrebne pripomočke, da oskrbujejo ženska ročna dela in 

se naučijo vseh potrebnih veščin. Pozneje dobijo učenje ročnega dela in spretnosti 

tudi učenci, ki s pomočjo delovnega principa v učnih delavnicah preverjajo in 

ugotavljajo pravilnost znanja (zakonitosti/principe) stvarnega pouka. Tukaj se poleg 

vpliva ruske šole vidi tudi vpliv ameriške šole. 

 

V knjižnici Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani hranijo nekatere učne načrte za 

osnovne šole izpred več kot sto let. Da bi videli, v kolikšnem obsegu so se vsebine 

tehnike in tehnologije pojavljale v naših osnovnih/ljudskih šolah v preteklosti, si bomo 

za boljšo predstavo ogledali nekaj učnih načrtov. 

 

2.3.1 Pregled tehniškega izobraževanja po učnih načrtih 
 

1896. V učnem načrtu iz leta 1896 je pouk tehnike zajet pod imenom ženska ročna 

dela. Ta vrsta pouka je bila namenjena predvsem učenkam z željo zagotoviti 

potrebne pripomočke, da oskrbujejo ženska ročna dela in se naučijo vseh potrebnih 

veščin. V tem času so se izvajale sedemrazredne ljudske šole, ki so potekale osem 

šolskih let. Predmet ženska ročna dela se je poučeval od 3. do 7. razreda po tri ure 

tedensko. Od 3. do 6. razreda se je predmet poučeval skozi vse šolsko leto, 7. 

razred pa se je delil na dve obdobji, torej so v enem letu opravili dva razreda, 7. in 8. 

razred hkrati. Pri tem predmetu so se učenke v nižjih razredih učile predvsem 

kvačkanja in pletenja, pozneje pa šivanja in risanja krojev [42].  

 

1926. V učnem načrtu za štirirazredne osnovne šole v Kraljevini Srbov Hrvatov in 

Slovencev iz leta 1926 zasledimo TIT v učnem predmetu ročno delo, ki se je delilo 

po spolu na dečke in deklice [43]. Torej ročno delo za dečke in ročno delo za 
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deklice. Učni predmet ročno delo se je poučeval v vseh štirih razredih po dve učni 

uri tedensko. Glavni cilj tega predmeta je težil k ročnim spretnostim ter spodbujanju 

delavnosti, marljivosti in vztrajnosti za red, točnost in čistočo. Ročno delo se je 

vzgajalo v etičnem, estetičnem in v umetniškem pogledu. Učenci in učenke so bili 

pri tem predmetu različno zaposleni. Učenci so se v nižjih razredih učili izdelovanja 

igrač iz papirja in kartona. Pozneje so se učili mizarstva, torej dela z nožem in žago. 

Učenke so bile usmerjene bolj v gospodinjska dela, in sicer so se pri teh urah učile 

pletenja, kvačkanja in šivanja [43]. 

 

1932. V učnem načrtu iz leta 1932 zasledimo kar tri učne načrte: za višjo dekliško 

narodno šolo z rednim poukom, višjo deško narodno šolo s skrajšanim poukom in 

za višjo dekliško narodno šolo s skrajšanim poukom. Program učnih načrtov je isti 

za redni in skrajšani pouk. Edina razlika je v intenzivnosti obravnave obeh vrst 

pouka. Redni pouk obravnava vsako učno snov intenzivneje in obširneje, ker ima za 

to več časa, medtem ko je vsebina popolnoma enaka za obe vrsti pouka. Višja šola 

za dekliško narodno šolo z rednim poukom je učnemu predmetu ročno delo 

namenila dve šolski uri tedensko, medtem ko sta obe višji – deški in dekliški – 

narodni šoli s skrajšanim poukom imeli le po eno uro tedensko [44].  

 

1933. Leta 1933 zasledimo učni predmet ročno delo le v tretjem in četrtem razredu, 

za katerega so bile namenjene tri ure tedensko za učence in učenke [45]. 

 

Kot vidimo, so začetki TiT v osnovnem šolstvu temeljili in težili k ročnemu oziroma 

praktičnemu delu. Ročno delo, zlasti moško, ustvarja princip delovne šole, ker z 

ročnim delom učenci ugotavljajo in preiskujejo pravilnost znanja iz stvarnega pouka, 

narodnega jezika, računstva in iz geometrije. Že takrat so menili, da je pomnjenje pri 

učencih boljše, če pouk poteka v obliki praktičnega dela, ne pa na podajanju snovi z 

golimi besedami brez sodelovanja rok.TI je nastalo kot posledica različnih vplivov 

industrijske umetnosti/oblikovanja in umetne obrti. Po drugi svetovni vojni se je 

uveljavil izraz tehnična vzgoja, zlasti za področje osnovne šole in tudi za področje 

srednjega šolstva vse do uvedbe usmerjenega izobraževanja leta 1981. 

 

1944. Prvi obširnejši začasni učni načrt po drugi svetovni vojni je bil sprejet na 

Oddelku za šolstvo Ljudske Republike Slovenije leta 1944 in je veljal od šolskega 
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leta 1944/45 naprej. Takrat je bilo osnovno šolstvo sestavljeno iz štirih razredov 

nižje šole in štirih razredov višje šole. TIT je bil še vedno vključen v učnem 

predmetu ročno delo. Učni predmet je bil na nižji ravni poučevan v 3. in 4. razredu 

po eno uro tedensko [46]. 

 

1953. Leta 1953 se je ta predmet imenoval ročne spretnosti in se je poučeval od 1. 

pa vse do 8. razreda, vendar je bila količina namenjenih ur različna. V 1. razredu se 

je predmet poučeval eno uro tedensko, v 2. razredu po dve uri tedensko, od 3. do 8. 

razreda pa po tri ure tedensko [47]. 

 

1954. V letu 1954 so ročne spretnosti veljale v nižji gimnaziji kot neobvezen 

predmet. V 5. in 6. razredu sta bili namenjeni za ta predmet dve učni uri tedensko, v 

7. in 8. razredu pa tega predmeta ni bilo [48]. 

 

1959. Učni predmet ročno delo oziroma ročne spretnosti je z letom 1959 dobil novo 

ime tehnični pouk in se je poučeval v 6., 7. in 8. razredu po tri ure tedensko [49]. 

 

1969. V predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo iz leta 1969 zasledimo 

tehnični pouk že v 4. razredu, za katerega so namenili eno uro tedensko, prav tako 

tudi v 5. razredu. V 6., 7. in 8. razredu pa se je tehnični pouk poučeval po dve učni 

uri tedensko. Letno število obveznih učnih ur znaša v 4. in 5. razredu 33, v 6., 7. in 

8. razredu pa 66 učnih ur; cilji predmeta so podani v prilogi 12.2 [50]. 

 

Od 1. do 3. razreda je učna snov vključena v spoznavanje narave in družbe. Od 4. 

do 8. razreda pa se učenci seznanjajo z materiali in orodji, spoznajo različne 

delovne tehnike, izdelujejo izdelke in se učijo tehničnega risanja. V 6. in 7. razredu 

so dodani spoznavanje strojev, obdelava kovin in stekla ter prometna vzgoja. V 8. 

razredu pa se ukvarjajo s fotografijo in z optičnimi pripravami, spoznajo osnove 

elektrotehnike in elektronike. V vseh razredih so vključeni tudi ogledi različnih 

delavnic, gradbišč, knjigoveznic in prometnih naprav [50]. 

 

1975. Šele v učnem načrtu iz leta 1975 smo zasledili poimenovanje tega predmeta 

kot tehnična vzgoja. Ta se je poučevala v 5. in 6. razredu po dve šolski uri tedensko. 

V 7. in 8. razredu pa so učenci izbirali med tehnično vzgojo in gospodinjstvom. Pouk 
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enega izmed predmetov je bil obvezen za vse učence (1 ura tedensko v 7. in 8. 

razredu), ki so si ga izbrali v 7. razredu. To je v praksi pomenilo, da so si fantje 

izbrali tehnično vzgojo, dekleta pa gospodinjstvo. Ta oblika je vzdržala nekaj let, 

nato so odpravili izbirnost. V tem času so se skupine delile pri praktičnem, ne pa 

teoretičnem delu pouka [51]. 

 

1983. Leta 1983 je bila izpeljana reforma osnovne šole, kjer je tehnična vzgoja v 

predmetniku imela po eno uro v 5. in 7. razredu ter po dve uri v 6. in 8. Skupaj šest 

ur tedensko. Vsebine niso bile ločene na teoretične in praktične, ampak so se 

prepletale, tako da časovno ni bilo mogoče organizirati izmeničnega praktičnega in 

teoretičnega pouka. Zato so šole vse oddelke, ki so presegali 20 učencev (21), delili 

v dve skupini. Poudarjali so mešane skupine, ker se je pokazalo, da so čiste 

skupine (fantje posebej, dekleta posebej) imele različne programe in pogosto tudi 

različna merila. Poleg tega je bila na voljo dodatna ura tedensko za dodatni pouk, 

kjer so imeli učenci možnost razširiti in poglobiti znanje in sposobnosti, ki so si jih 

pridobili pri rednem pouku. Dodatni pouk je bil na voljo v zadnjih štirih razredih (od 

5. do 8. razreda), kar je zneslo dodatnih 30 ur v vsakem letu [52]. 

 

Tehnična vzgoja se je pojavljala tudi na razredni stopnji, ki se je prepletala 

predvsem z učnim načrtom spoznavanja narave in družbe v prvih treh razredih ter z 

učnim načrtom spoznavanja družbe v 4. razredu. 

 

Predmetnik tehnične vzgoje v zadnjih štirih razredih (5.–8.) je bil razdeljen na šest 

sklopov, in sicer človek in delo, tehniško-tehnološka dokumentacija, priprava dela in 

delovni proces, stroji in naprave, prometna vzgoja ter poklicno usmerjanje. V prilogi 

12.3 so podani vzgojno-izobraževalni cilji in naloge [52]. 

 

Tehnična vzgoja po letu 1983 je imela že širše in drugačne cilje. V tem času so 

razvijali projektno nalogo predvsem zato, da so učenci začeli sodelovati v celotnem 

ustvarjalnem procesu, ne le v izdelovalnem delu. V tem je tudi bistvena razlika med 

tehnično vzgojo in ročnim delom, ki je bilo prisotno takoj po vojni. Lotevali so se 

celotnega ustvarjalnega procesa – od oblikovanja idej, načrtovanja, priprave dela, 

do izvedbe in kontrole. Tako je bila projektna naloga oblikovana že v veliki meri. 

Poudarjen je bil pomen aktivnosti učenca, s katero razvija novo znanje. V tem času 
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se je začelo uveljavljati tudi računalništvo, ki so ga pri tehnični vzgoji vpeljali med 

prvimi (v okviru projekta PETRA).  

 

1999. Leta 1999 je bil v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo sprejet 

predmetnik, v katerem se je tehnična vzgoja preimenovala v tehniko in tehnologijo 

ter hkrati izgubila eno tretjino ur. Tako sta ostali v 6. razredu dve uri, v 7. in 8. pa po 

ena. V 4. in 5. razredu se je pojavil nov predmet naravoslovje in tehnika s tremi 

urami tedensko, v katerem tehnika zavzema eno tretjino časa omenjenega 

predmeta. S to prenovo je TiT nazadoval glede števila ur in se z 1,73 % v skupnem 

deležu ur v osnovnošolskem (OŠ) programu uvršča na zadnja mesta glede 

pomembnosti TI v Evropi [5]. 

 

V tem učnem načrtu so sestavljavci učnih načrtov nadaljevali gradnjo projektne 

naloge, tako da so zaokrožili celoten proces – od iskanja problema do iskanja idej, 

načrtovanja, izdelave, kontrole in vrednotenja (izračun cene). Skrajšanje 

razpoložljivega časa je znatno otežilo to izvajanje. Posebej so se začeli ukvarjati z 

vprašanjem ustvarjalnosti in možnostmi za njeno razvijanje. Omejen čas je močno 

(negativno) vplival na praktično izdelovanje in konstruiranje.  

 

Tehnično risanje je bilo spremenjeno v zasnovi. Temeljna naloga tehničnega risanja 

ni bila več v pridobivanju spretnosti risarskih veščin, ki so predvsem značilnost 

tehniških šol, ampak je služilo podpori razvijanja idej pri oblikovanju novih 

predmetov in konstrukcij. To pomeni, da potrebujejo učenci predvsem znanja in 

spretnosti skiciranja. Klasičnemu ročnemu risanju naj bi bilo namenjenega le toliko 

časa, kolikor je potrebnega, da spoznajo vsa osnovna pravila risanja, nato pa so 

učenci začeli risati risbe z modernim orodjem, to je računalniškim grafičnim 

programom. V Sloveniji je bil za potrebe osnovne šole izbran ciciCAD.  

 

Struženje in litje kot zahtevnejši dejavnosti se opustita in tako se je pridobljeni čas 

namenil uvajanju projektnih nalog. Velik poudarek se je dajal tudi elementom 

ekonomike. Učenci so v oblikovanje in izdelavo predmetov vključili tudi izračun cene 

predmeta. Tako so spoznali vse najpomembnejše elemente, ki vplivajo na nastanek 

cene. Izdelke so lahko nato prodali ali podarili [53]. 
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Vsebina je glede na predhodni učni načrt ostala približno enaka, le področje 

poklicnega usmerjanja ni nikjer prav posebej opredeljeno. Splošni cilji predmeta TiT, 

opredeljeni v učnem načrtu devetletne osnovne šole iz leta 1999, so podani v prilogi 

12.4 [53]. 

 

V preteklosti je bilo namenjenih več ur praktičnemu poučevanju. Danes se večinoma 

praktično učno usposabljanje izvaja v okviru izbirnih predmetov (obdelava gradiv: les, 

umetne snovi, kovine; elektrotehnika; elektronika z robotiko; robotika v tehniki; risanje 

v geometriji in tehniki), ki potekajo v 7.–9. razredu in katerih izbirnost glede na 

ponudbo znaša okoli 50 %, le risanje v geometriji in tehniki izstopa s 15 % izbirnosti 

[6].  

 

2011. Zadnji učni načrt TiT iz leta 2011 [54] ohranja opredelitev predmeta in 

splošne cilje. Vsebinski potek je prepuščen v odločanje za izvedbo učitelju. 

Operativni cilji se na račun rezervnih ur zmanjšajo (približno 20 % vsebinskih ur), 

kar gre v škodo teoretičnemu pouku TiT. Didaktična priporočila se nanašajo na 

uresničevanje ciljev prek projektne naloge po vsakem zaključenem učnem sklopu, 

na individualizacijo in diferenciacijo pouka, medpredmetne povezave, na 

ocenjevanje znanja ob praktičnih izdelkih, domače naloge so omejene le na 

opazovanje dogajanja okrog sebe in nič domače izdelave ali tehniškega 

dokumentiranja. Projektna naloga je časovno skrajšana na račun izdelave 

prototipa in serijske proizvodnje. Kot novost je rezervni čas, ki je namenjen 

utrjevanju bistvenih znanj. Ta rezervni čas je v sklopu rednega obsega ur, 

namenjen pa bolj opazovalnim kot učnoaktivnim dejavnostim. Splošni cilji 

predmeta, ki niso bistveno spremenjeni glede na cilje predhodnega učnega načrta, 

so podani v prilogi 12.5 [54]. 

 

Ob pregledu učnih načrtov iz leta 1983 [52], leta 1999 [53] in iz leta 2011 [54] ter 

ciljev, h katerim je učni predmet usmerjen, hitro ugotovimo, da je bilo v predhodnem 

sistemu (UN iz leta 1983) za poučevanje tega predmeta namenjenega bistveno več 

časa, saj se je poučeval enotno v 5.–8. razredu. Po prenovi so se vsebine tehnike in 

tehnologije delile na redni/obvezni predmet (manj ur) in izbirne predmete tehnike 

(dovolj ur, vendar se ne izvajajo za vse in povsod). Obvezni predmet TiT se danes 

poučuje le v treh razredih, 6.–8. razred. Poleg tega pa je za poučevanje tega 
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predmeta danes v omenjenih razredih namenjeno manj učnih ur, in sicer v 6. 

razredu 70 ur ter v 7. in 8. razredu po 35 ur v primerjavi s tehnično vzgojo (iz leta 

1983), kjer je bilo v 5. in 7. razredu po 35 ur, v 6. in 8. pa 70 ur. Zdajšnji UN 

predmeta TiT ima kar tretjino manj ur (70 ur) v primerjavi z UN iz leta 1983. V 

preteklosti so tudi namenili veliko več časa praktičnemu poučevanju, medtem ko 

danes taki obliki poučevanja primanjkuje ur.  

 

Pomembna novost pri kurikularni prenovi predmeta TIT so tudi tehnični dnevi. 

Razporejeni so skozi vse devetletno izobraževanje. Ti dnevi omogočajo učencu 

utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri predmetu TIT. Delo na teh dnevih je 

bolj aktivno in motivacijsko, zato spodbuja učenčevo vedoželjnost in ustvarjalnost. 

Tako šola usposablja učenca za razvijanje različnih sposobnosti in samostojno 

reševanje problemov. 

 

Naj na koncu omenimo še eno pomembno pridobitev na področju TiT v devetletni 

osnovni šoli. V preteklem obdobju so učitelji tehnično vzgojo ocenjevali z opisnimi 

ocenami. V devetletni osnovni šoli pa je tudi ta predmet ocenjen s številčno oceno 

(1–5), kar z našega vidika pripomore k večji resnosti in zavzetosti do dela pri 

učencih in učiteljih. 

  

V času sodobnih tehnologij in globalizacije na vseh ravneh življenja in dela sta 

nujnost in pomembnost TI iz dneva v dan večji. 

 

2.4 POTREBA PO TEHNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU  

 
TI je vplivalo na razvoj splošnega izobraževanja že v začetku leta 1800. Z uvedbo 

tehniških tečajev so lahko učenci/dijaki razvijali osnovne veščine, spretnosti 

razmišljanja in tudi osebnostne lastnosti [55]. Vendar pa je bil TI (tehniška kultura) od 

svojega začetka nenehno prezrt v primerjavi z drugimi splošnimi izobraževalnimi 

programi – ne samo po svetu, tudi pri nas [56].  

 

Večina pregledanih – [11,13,57-60] – študij/raziskav je osredinjena na področje 

poučevanja, integracije in dosežkov učencev/dijakov. Vedno bolj pa bodo morali 
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učitelji TiT zagotoviti vire, ki bodo dali učiteljem, šoli/fakulteti, staršem in učencem 

jasno vizijo in celovito razumevanje vpliva, ki ga ima pouk predmetov TI na teorije 

učenja in koncepte tehnologij, ki omogočajo doseganje višje stopnje TP. 

 

Učni načrti TI so se razvili iz bogate tradicije praktičnega učenja/učnega dela, timsko 

usmerjenega pouka (sodelovalno in kooperativno učenje), projektnega učenja, 

pogosto povezanega z dejavnostmi v industrijskem oblikovanju in tehnične vzgoje. 

Metode poučevanja so bile priznane kot konkurenčna prednost programov TiT več 

let. Čeprav so raziskave kognitivne znanosti dokazale te trditve, se učitelji TiT še 

naprej osredinjajo na nezanesljive dokaze. Nastajajoče discipline TI se morajo 

osrediniti na tekoče raziskave kognitivnih znanosti z namenom izkoriščanja/uporabe 

možnosti za ponazoritev pomena in pomembnosti svojih programov in metod 

poučevanja [39]. Temelji na osnovi kognitivnih modelov močno poudarjajo tri 

elemente učenja, in sicer lastno udeležbo, refleksijo in družbene povezave. Ti 

elementi temeljnega učenja se kažejo v TI prek dejavnosti oblikovanja, izdelkov učne 

izdelave, reševanja problemov in na projektnem delu [61]. 
 

Pouk predmetov TI in metode dela so neverjetno skladni z ugotovitvami iz kognitivne 

znanosti, ki določajo/definirajo dober pouk. Obstaja precejšnje soglasje med tem, 

kako je povezan pouk na področju TI s kognitivnimi modeli poučevanja, kot so: 

sodelovalno učenje, izmenjava izkušenj, projektiranje/inženiring ter projektno učno 

delo [12]. Podobnost med priporočili raziskav iz kognitivne znanosti in modeli učenja 

in poučevanja, pridobljenih iz zgledne prakse, se kaže v tem, da kognitivni modeli 

zajemajo tri skupne elemente učenja in poučevanja za različne strategije poučevanja, 

in sicer [12]: 

a) učenec aktivno sodeluje v procesu učenja in pri učni vsebini;  

b) načrtovanje pouka zahteva od učenca, da razmisli/izraža in uporabi obstoječe 

strukture znanja za usmerjanje in dodatno lastno učenje; 

c) razredi so skupnosti učenja, kjer se znanje in informacije delijo na 

transparenten način v okolju, ki ceni sodelovanje in interakcijo med učenci, 

učitelji in zunanjimi viri znanja zunaj šole.  

 

Namen pouka, ki temelji na kognitivni znanosti, je prenos samoregulacije in nadzora 

kognitivnih funkcij, kot so: spomin, proces, nadzor procesa razmišljanja, refleksija, 
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primerna uporaba/implementacija in kognitivna orodja za razmišljanje in učenje od 

učitelja do učenca [13].  

 

S pomočjo večletnih izkušenj poučevanja v razredu in prečiščenju/izboljšanju metod 

poučevanja z metodo poskusov in napak so učitelji TiT pokazali uspešnost 

izkustvenega učenja ob praktičnem delu laboratorijskega snovanja/oblikovanja in 

problemskega pouka [22,39]. Pri tem so metode poučevanja temeljile na 

behavioristični teoriji (vložek/izložek) in teoriji shem. Vendar pa še vedno niso dobili 

močne povezave med dobro raziskanimi teorijami učenja in poučevanja, ki bi jim 

lahko pomagali ovrednotiti svoje izkušnje in ustrezno podprli njihove metode 

poučevanja [11,22,39].  

 

Pomembno je, da so ugotovitve na področju TI narejene in prepoznane ter je 

poudarjen njihov pomen pri poučevanju. Na primer: učenci so pogosto omejeni pri 

izvedbi le na nizko stopnjo razumevanja učnih načrtov, saj ti pogosto poudarjajo le 

učenje na pamet – pomnjenje in deloma razumevanje ter uporabo, medtem ko so 

ocenjevanje, sinteza in napoved zajeti v manjšem deležu ali sploh ne. 

 

Kljub sprejetju novih prenovljenih programov vsebin TiT se še vedno pojavlja 

vprašanje, ali so te vsebine vključene v izobraževalni sistem v dovolj veliki meri pri 

samostojnem predmetu TiT ali so izbirni predmeti ustrezna rešitev, ko govorimo o 

dvigu TP za vse učence, ali vključitev vsebin TI v druge predmete (integracija) 

izboljšuje kognitivno raven učencev, spodbuja ustvarjalno razmišljanje in znanje 

višjega miselnega reda, kar bodo učenci potrebovali pri nadaljevanju šolanja in v 

poklicni karieri. 

 

2.4.1 Tehniško izobraževanje in poklic 
 

TI igra pomembno vlogo tudi pri izobraževanju za poklic. Zato številne države 

poskrbijo za zgodnji razvoj tehničnih veščin in tehnološkega znanja že v 

osnovnošolskem učnem načrtu. Skandinavske države vključujejo tehniške in 

tehnološke vsebine že v obdobje predšolske vzgoje, saj sledijo Froeblovim principom 

zgodnjega usvajanja veščin [64]. Izobraževalne vsebine in UN imajo pomembno 
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vlogo pri zbiranju in ohranjanju interesa učencev za tehniške vsebine. Po raziskavah 

OECD (2008) se do 11. leta starosti za nadaljevanje šolanja v TI odloči že 16 % 

učencev, od 12. do 15. leta 39 % ter preostalih 45 % v obdobju od 16 do 18 let [21]. 

Interes učencev upade pri starosti 15 let [21]. Z zmanjšanjem vsebin tehnike se je pri 

nas posledično zmanjšal tudi interes za tehniške poklice. Srednješolski TI je 

osredinjen na strojniško tehnično in poklicno (8,2 %), elektrotehniko in računalništvo 

(6 %) ter lesarstvo (2,6 %). Druge tehnične panoge pa so zastopane v manjšini [7]. 

Podoben trend se nadaljuje na univerzitetni ravni TI, saj so študentje, ki so končali 

splošne in netehnične srednješolske programe, v manjšini. Posledično zaznavamo 

premajhno število inženirjev, premajhno inovacijsko kapaciteto, premajhen prenos 

znanj iz univerzitetne sfere v gospodarstvo [65] pa tudi nezmožnosti 

prenosa/omogočitve sodobnih/konkurenčnih tehnologij, tudi zaradi neustrezno 

izobraženega kadra [8]. Zdajšnji inženirji, ki naj bi bili nosilci/generatorji 

konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva, so hkrati tudi slabše tehnološko 

kompetentni kot pred 20 leti. Njihovo znanje, kompetence in zmožnosti morajo 

generirati tehnološke spremembe v gospodarstvu, ki se kažejo v povečani 

konkurenčnosti, kar pa za nas ne velja, saj padamo po lestvici konkurenčnosti iz leta 

v leto; trenutno smo na 57. mestu od 142 držav [8]. Nasprotno pa mora stanje 

konkurenčnosti vplivati na področje prenove učnih načrtov, ne samo TI, tudi celotne 

šolske politike/strategije na vsej vertikali izobraževanja. Novejši ameriški in evropski 

obrat je usmerjen k subjektivnim vrednotam, h konkurenčnosti in storilnosti, zato 

učinkovit učitelj ne obupa nad nobenim učencem, kar je v Bushevi šolski prenovi leta 

2001 znano kot geslo "No Child Left Behind", saj so se vsi sposobni učiti. Ta prenova 

je hkrati neoliberalna, tržno podjetniška in neokonservativna [66]. Stanje na trgu 

definira konkurenčno vizijo TI, ki mora stalno slediti tehnološkim trendom in 

omogočiti/razviti prenosljive in merljive kompetence ter veščine že od 

osnovnošolskega izobraževanja naprej [57].  

 

Poklicni razvoj in TI sta postala učinkovitejša pri razvoju njihovih programov, še 

vedno pa predstavlja glavno skrb način, kako se učenci naučijo snov, zlasti 

razumevanje pomena ter vloge tehnologije in poklica v vsakdanjem življenju učencev. 

Poleg tega sta bila že od začetka poklic in TI nenehno spregledana v primerjavi s 

splošnimi izobraževalnimi programi. 
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V zadnjih letih so se naši učni načrti predmetov TI razvili v prav nasprotno stran od 

bogate in uspešne tradicije tehnične vzgoje. Tehnična vzgoja je bila prek praktičnega 

dela, timsko usmerjenega učenja in projektnega učenja neposredno povezna s 

proizvodno prakso ter z osnovami tehnike in proizvodnje. V svetu so znani pojavi in 

pobude, kako čim bolj približati TI dejanskim potrebam družbe. Pobude se nanašajo 

na mehansko uskladitev izobraževanja učencev/dijakov/študentov s seznamom 

obstoječih možnosti nadaljnje poklicne/izobraževalne kariere [4]. Gre za uskladitev 

zahtevanih/želenih poklicnih usposobljenosti posameznika za čim večjo produktivnost 

družbe kot celote, kjer bi TI pridobil na številčnosti ur, razpoložljivih za pouk, in tudi 

na vsebini. Ugotovljeno je bilo, da sta obseg in doseganje želenih poklicnih 

kompetenc za konkurenčnost nacionalnih gospodarstev šibka [67,21,8] kot tudi 

neenakomerno porazdeljena med različne panoge oz. izobraževalne discipline, ki jih 

razvijajo. Ključno vlogo pri tem igra TI, in kot poudarja [67], je treba že na ravni 

osnovnošolskega TI učence usposobiti za doseganje čim višjih ravni kognitivnega in 

procesnega znanja, veščin logičnega mišljenja in reševanja problemov ter širših 

kompetenc samostojnega dela, vodenja in organiziranja. To pa seveda ni mogoče 

izvesti v okviru obstoječega UN.  

 

2.4.2 Tehniško izobraževanje in gospodarstvo 
 

Kot je ugotovil že [57], je TI ključnega pomena za obstoj in napredek sodobnih 

gospodarstev, katerih gonilna sila so inovacije. Ugotovljeno je bilo, da so učni 

rezultati učencev/dijakov/študentov pri TI in konkurenčnost nacionalnega 

gospodarstva vzvodi za določanje šolske politike (reforme) TI, ki bo omogočal 

vzdržno in konkurenčno industrijo in poslovanje [57,18]. 

 

Te ugotovitve so se zavedale številne države (Švica, ZDA, Nemčija, skandinavske 

države, Beneluks) in spremenile UN, ki zagotavlja večjo tehniško in tehnološko 

usposobljenost učencev. To so izvedle:  

a) s povečanjem števila ur vsebin TiT v okviru samostojnega predmeta ali pa 

integrirano s komplementarnimi vsebinami; 

b) z dodajanjem novih vsebin sodobne tehnike in tehnologije; 
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c) z neposrednim povezovanjem TI z industrijo/gospodarstvom že na ravni OŠ 

(industrijski učni centri); 

d) na usposobljenosti (celovitost znanja, zmožnosti in širših kompetenc) 

zasnovanih učnih modelov in ne več samo na znanju in kompetencah. 

 

Zanimiv je pregled števila ur vsebin tehnike in tehnologije v evropskih državah, ki so 

po lestvici WEF (World Economic Forum) med prvimi desetimi vodilnim ekonomijami 

(slika 2.2). 
 

 
Slika 2.2: Pregled števila ur po gospodarsko uspešnejših evropskih državah in Sloveniji v 

osnovnošolskem programu rednih predmetov TiT (6.–8. r.) ter naravoslovja in tehnike (4. in 5. r.).  

 

Dober primer je Švica, že vrsto let vodilna na lestvici konkurenčnosti [8], kjer ima 

vsebine tehnike v okviru predmeta oblikovanje, in sicer že v 1. in 2. razredu, 2 uri 

tedensko, v 3.–5. razredu 3 ure, v 6.–9. razredu pa po 4 ure tedensko, pri čemer traja 

šolsko leto 39 tednov [68]. Tudi zelo liberalen in dinamičen švedski osnovnošolski 

sistem ima število ur tehnike v porastu, saj samo za obdelavo gradiv namenjajo 330 

ur [69], poleg tega imajo tudi po dve uri tedensko 3.–6. razreda t. i. sloyd. Vsebine 

tehnike so vključene skupaj s fiziko, z biologijo in s kemijo v skupnem številu 800 ur 

2.–6. razreda, pri čemer je porazdelitev/delitev ur poljubna [70]. Dober primer je tudi 

finski osnovnošolski izobraževalni sistem, kjer je število ur tehnike 5.–9. razreda 
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skupaj 7 tedensko, 1.–4. pa še 4 ure [71]. Finska nacionalna ekonomija se uvršča 

med pet vodilnih držav na lestvici konkurenčnosti že več kot desetletje [8]. Pri Nemčiji 

in Nizozemski je v sklopu ur tehnike in tehnologije vštet še predmet informacijsko-

komunikacijske tehnologije, in sicer v Nemčiji 280 ur, pri Nizozemski pa 270 ur [72]. 

Trend naraščanja vsebin tehnike v osnovnošolskem TI je zaznati pri vseh na lestvici 

konkurenčnosti vodilnih državah, in sicer se vsebine tehnike pojavljajo ali kot 

integrirane vsebine, kot samostojen del predmeta ali pa kot samostojen predmet 

(slika 2.3). 

 
Slika 2.3: Trend reform osnovnošolskih (OŠ) vsebin tehnike in tehnologije v Švici, na Švedskem, 

Finskem in v Sloveniji, in sicer s stanjem v letih 1985, 1995 in 2011. 

 

Opazen je trend naraščanja vsebin po primerjanih državah, razen Slovenije, kjer 

stagnira oz. je celo v upadu. Tipičen primer šolskih reform predstavlja Finska, saj je 

stalno spremljala svojo ekonomijo, razmere na svetovnih trgih in temu prilagajala svoj 

šolski sistem. V 90. letih 20. stoletja se je srečala z največjo gospodarsko krizo, saj je 

izgubila trge nekdanje Sovjetske zveze, njihovo gospodarstvo, zasnovano na 

predelavi lesa in kovin, pa ni bilo več konkurenčno. Brezposelnost je dosegla celo 20 

%, bruto domači proizvod jim je padel za več kot 10 %, zato so s šolsko reformo 

1990–1995 pospeševali predvsem poklicno izobraževanje v tesnem sodelovanju z 

industrijo in izobraževanje učiteljev [73]. Z zadnjo reformo leta 2004 so spet povečali 

število ur vsebinam tehnike, z naslednjo reformo leta 2012 pa njihov akcijski načrt 
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[74] povečati število ur za usposabljanje veščin, ki jih narekujejo sodobne tehnologije, 

in umetnosti, v kateri so v veliki meri integrirane tudi vsebine tehnike. K temu jih 

navaja ugotovitev raziskav, da – čeprav je Finska že vrsto let vodilna svetovna 

ekonomija in tudi vodilna v učinkovitosti šolskega sistema – nima ustrezne povezave 

med šolami in sodobnimi tehnološkimi centri. V ta namen so že ustanovili prvi tak 

šolski tehnološki center, kjer bodo učenci predmetne stopnje (v okviru svojega 

zunajšolskega praktičnega usposabljanja) nabirali izkušnje, osnovno znanje in 

veščine sodobnih tehnologij, dijaki srednjih strokovnih šol pa se bodo usposabljali za 

praktično delo na sodobnih računalniško podprtih tehnologijah [75]. 

 

Večina učiteljev deli cilj, kako doseči trajnostno/vzdržno prihodnost za učence in 

člane družbe. Trajnostna/vzdržna prihodnost je tista, ki spodbuja inovativne možnosti 

za ljudi, učenje in za uspeh, ki vključuje odgovornost za ohranjanje in obnavljanje 

izobraževalnega sistema in to temelji preprosto samo na civilni družbi. Te cilje delijo 

strokovnjaki za poklicni razvoj, učitelji TiT ter učitelji v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju. Cilj je voditi in oblikovati učence/dijake, da postanejo uspešni 

posamezniki z akademskim in s tehničnim ozadjem, ki jim bo omogočilo, da 

sodelujejo pri zadovoljevanju novih potreb v vedno bolj tehnološkem svetu. V tem 

svetu zahtevnih znanj, veščin in tehnoloških sprememb imajo lahko učitelji koristi od 

celovitega razumevanja nastajajočih in večkrat nepoznanih primerov poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, poklicnega razvoja in TI. 

 

Kot trdi [2], imajo učitelji, oblikovalci politike in javnost potrebo za podporo razvoju 

poklicnega in strokovnega izobraževanja in verjamejo v pomen spodbujanja svojega 

poslanstva kot način zagotavljanja uspeha tudi po končanem šolanju. Raziskovanje 

možnosti za povezovanje učiteljev, oblikovalcev politike in javnosti (vključno s 

podjetji, politiko, skupnostjo in s starši) okrog te misije lahko prispevajo k vzdržni 

prihodnosti za mladino. 

  

Raziskave na področju TI kažejo vrednost in pomembnost vsebin predmetov tehnike 

in tehnologije, na žalost pa ni podpore načrtovalcev šolske politike za celovitejše 

načrtovanje razvoja poklicne kariere, ki bi zajemalo tudi potrebe gospodarstva, kot je 

to prisotno drugod po svetu. Največkrat so vzroki sprememb šolskih sistemov 

politične prednostne naloge in uravnavanje javnofinančnega primanjkljaja. 
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Nekatere evropske države, kot so: Švedska, Nemčija, Švica, Danska in Norveška, so 

že začele uporabljati izsledke nacionalnih preverjanj znanj iz vsebin tehnike in 

tehnologije tudi za odločitve o izobraževalni poti učencev, medtem ko pri nas še 

vedno uporabljamo izsledke nacionalnih preverjanj znanja le za spremljanje šol oz. 

izobraževalnega sistema [76]. 

 

Cilj TI je bil vedno zagotoviti učencem/dijakom vrsto tehnoloških spretnosti, ki jim 

bodo omogočale delovanje v tehnološkem svetu [77]. Nasprotno temu pa raziskave 

potrjujejo, da učenci nimajo potrebnih znanj, spretnosti in širših kompetenc kritičnega 

razmišljanja in odločanja kljub široki uporabi različnih virov informacijsko-

komunikacijske tehnologije [78] ter uvedbi novih didaktičnih metod [79] in oprtih učnih 

sistemov [61] v izobraževanje in usposabljanje. To ima za posledico 

nekompetentnost za življenje, učenje in delo v tehnološko bogati družbi [77,80,11]. 

Raziskave, ki ocenjujejo znanje učenca iz TiT, kažejo razlike med dojemanjem in 

dejanskim znanjem [77,22]. Tehniško/tehnološko znanje učencev v osnovni šoli (OŠ) 

se vrednoti v raziskavah na številne načine, metode in pristope. Za celovitost ocene 

tehniškega/tehnološkega znanja in usposobljenosti priporoča mednarodno združenje 

ITEA uvedbo standardov TP, ki zagotavljajo sposobnost/usposobljenost 

posameznika za uporabo, ravnanje, presojo in za razumevanje tehnologij [1]. To 

kompetentnost/usposobljenost učenca določajo tri kompleksne komponente: a) 

znanje, b) zmožnosti ter c) kritično razmišljanje in odločanje, ki so med seboj 

povezane, usklajene in ustvarjajo dodatne sinergije [77]. Nekatere države, ZDA, 

Danska, Irska, Norveška, Švedska, so že uvedle/posodobile svoje učne načrte 

skladno s standardi TP, izsledke standardiziranih preizkusov tehniških/tehnoloških 

znanj pa že uporabljajo ne samo za spremljanje izobraževanega sistema oz. šol, 

ampak tudi za odločanje o nadaljnji izobraževalni poti učencev in prepoznavanje 

posameznikovih učnih potreb [76]. 

 

Pomembnost TP za uravnavanje potreb in konkurenčnosti gospodarstva so 

evidentne, ravno tako vpliv/učinek na TP zasnovanih učnih načrtov TI v državah z 

vrha konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev, Švica, ZDA, Švedska, Finska, 

Nemčija, Danska, Norveška. Primerno se je vprašati, kako je s TP pri nas in kako se 

jo določi. 
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3 TEHNOLOŠKA PISMENOST 
 

 3.1 Pojav in razvoj tehnološke pismenosti 

 3.2 Tehnološka pismenost v tehniškem izobraževanju 

  3.2.1 Spodbujanje in razvijanje učenčeve tehnološke pismenosti 

 3.3 Tehnološka pismenost ITEA 

 3.4 Tehnološka pismenost v Sloveniji 
   

    
 

Poglavje govori o TP. Kaj je TP in kaj pomeni biti TP? Kdaj se pojavi in zakaj je 

pomembna? Kaj jo sestavlja in kako so njene komponente povezane med seboj? Ali 

obstaja kakšna priznana vsebina/standardi za razvijanje TP? Kako se TP 

naučimo/usvojimo? Kako je s TP v Sloveniji in ali obstajajo elementi TP tudi v našem 

UN TiT? 
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3.1 POJAV IN RAZVOJ TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
 

Pojem TP se pojavi konec 70. let 20. stoletja kot opisnik za nekaj, kar obsega znanje 

in veščine, potrebne za delovanje v inovacijski družbi [81] (slika 3.1). V večini se je 

pismenost nanašala na poznavanje in razumevanje sveta tehnike okrog nas, branje 

ter na pisanje tehniške literature in dokumentacije itn. Deležna ni bila večje 

pozornosti kot tudi ne podrobne obravnave.  

 

Ključni mejniki v razvoju, slika 3.1, so predstavljeni v nadaljevanju skladno s sliko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1980      1990    2000           2011 

Leto 

Slika 3.1: Ključni mejniki v razvoju TP, kjer pomeni STP standard tehnološke pismenosti, ITEA 

mednarodno združenje za TI, TI tehniško izobraževanje in NAE ameriško agencijo za izobraževanje. 

 

Ključni premik h konceptu kritične TP je kot prvič mogoče zaslediti leta 1983 pri 

Paceyju, ki je definiral tehnologijo in tehnološko prakso [82]. Širši pojem tehnologije 

zajema tehniški vidik (znanje, veščine, tehnike, stroji, orodja, naprave, surovine, 

produkti in odpadki), kulturni vidik (cilji, vrednote, prepričanja, zavedanje in 

ustvarjalnost) in organizacijski vidik (gospodarska in industrijska dejavnost, poklic in 

1983: Pacey definira 

tehnologijo in tehnološko 

prakso. Tehnološki indeks 

kot mera napredka 

tehnološke prakse. 

1986: Steffens določi 

dimenzije TP: znanje, 

veščine in odnos do okolja. 

1988: Owen in Heywood 

določita dimenzije TP: 

tehnologija izdelave, 

organizacije in up. informacij. 

1989: Hayden poudari 

delovanje kot ključ razvoja 

TP. 

1991: Croft postavi 

karakteristike TP osebe. 

1993: Waetjen definira 

domeno TI in definira 

pouk za razvoj TP. 

1997: Gagel predstavi 

štiri ključne kompetence 

usposobljenosti TP. 

1998: Prime definira TP 

kot sestav znanja 

(tehnološko, predznanje 

drugih predmetov) in 

veščin (manipulativne in 

kognitivne). 

2000: Petrina dokaže neposredno povezavo in 

vpliv TP na industrijo, gospodarstvo in vlogo TI. 

2000: ITEA izda prvo izdajo STP. 

2002: NAE določi dimenzije TP kot znanje, 

način razmišljanja in delovanja ter zmožnosti. 

2002: ITEA izda drugo izdajo STP. 

2003: ITEA izda dodatek k STP, in sicer 

standarde ocenjevanja ter osebne in 

programske standarde. 

2004: Gagel predlaga tehnološki profil kot mero 

ocene/dosežka TP. 

2006: Garmire in Pearson predlagata pristope k 

ocenjevanju TP. 

2007: ITEA izda tretjo izdajo STP. 

2010: Ingerman in Collier - Reed predlagata 

model uzakonitve/sprejetja TP. 
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porabniki). Tehnološka praksa predstavlja uporabo znanosti in drugih znanj pri 

opravljanju sistemski nalog, ki vključujejo ljudi in organizacije, živo in neživo naravo 

ter stroje, naprave in orodja [82]. Merjenje napredka v tehnološki praksi/pismenosti je 

mogoče izvesti s pomočjo tehnološkega indeksa [82]. 

 

1986. Steffens določi ključne dimenzije TP – a) znanje in razumevanje tehnologije ter 

njene uporabe, b) veščine/spretnosti dela z orodji in veščine za vrednotenje izdelkov, 

c) odnos posameznika do novih tehnologij in uporabe [83]. 

 

1988. Owen in Heywood definirata tri komponente TP, in sicer tehnologijo izdelave, 

tehnologijo organizacije in tehnologijo uporabe informacij [84].  

 

1989. Hayden poudari ključno merilo TP, to je delovanje oz. ukrepanje ob določenih 

tehnološki postopkih in problemih. Ni pomembno samo, kaj zna učenec narediti, 

ampak predvsem, kako [85].  

 

1991. Croft razvije panel karakteristik za TP osebo, in sicer [86]: 

a) sposobnosti odločanja o tehnologijah;  

b) veščine reševanja tehnoloških problemov;  

c) sposobnosti odločanja o uporabi tehnologije;  

d) sposobnosti uporabe znanja, veščin in orodji za prispevek k družbi;  

e) sposobnosti opisati osnovne tehnološke sisteme družbe. 

 

1993. Waetjen definira domeno TI, ki bi ustrezno razvijala TP učencev [87]. 

 

1997. Gagel predlaga skupne elemente za trajno in enotno TP, ki se obdrži tudi pri 

hitrih in stalnih spremembah v tehnologiji. Ta vrsta TP bi vključevala znanja o 

podrobnostih posameznih tehnologij in procesu razvoja tehnologije. To bi vsebovalo 

tudi celovito razumevanje zgodovinskega in kulturnega konteksta tehnologije in 

prilagodljivosti, ki temelji na pobudi in iznajdljivosti razmišljanja. TP vključuje štiri 

splošne kompetence/usposobljenosti [88]:  

a) sprejemanje in soočanje s hitrimi in stalnimi tehnološkimi spremembami;  

b) ustvarjanje kreativne in inovativne rešitve za tehnološke probleme;  

c) učinkovita in uspešna uporaba tehnološkega znanja;  
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d) ocena tehnologije in premišljeno sodelovanje z okoljem. 

 

1998. Prime določi TP kot sestav znanja in veščin. Znanje definira kot širšo znanje za 

reševanje tehnoloških problemov, poznavanje pomembnih tehnologij, družbene in 

kulturne učinke tehnologije, predznanje iz drugih disciplin in obliko/strukturo 

tehnološkega znanja. Veščine vključujejo manipulativne in kognitivne veščine 

(vrednotenje, analitično razmišljanje, ustvarjalnost, reševanje problemov, raziskave, 

analize, oblikovanje). Afektivne veščine vključujejo sposobnost delovanja v pravi 

smeri in skrb za moralne in etične posledice tehnološke izbire kot tudi odnos, kot sta 

neodvisnost in soodvisnost, skrbi za okolje, družbeno odgovornost in pozitivne 

delovne navade [89]. 

 

2000. Petrina dokaže neposredno povezanost in pomen TP za industrijo in 

gospodarstvo ter definira domeno TI za razvoj in pospeševanje TP [57].  

 

2000. Mednarodno združenje International Technology Education Association (ITEA) 

izda prvo izdajo STP, kjer je 20 kognitivnih in procesnih standardov razdeljenih v 5 

tehnoloških kategorij. STP so opisani s specifičnimi in razvojno usmerjenimi merili 

primerjalnega preverjanja (MPP), ki natančno definirajo učenčev rezultat pouka TI za 

OŠ in SŠ [1]. 

 

2002. Ameriška National Academy of Engineering (NAE) izda publikacijo Technically 

Speaking, kjer opredelijo tri dimenzije TP, in sicer a) znanje, b) način delovanja in 

mišljenja ter c) zmožnosti [90]. 

 

2002. ITEA izda drugo izdajo STP, kjer na osnovi revizije dopolnijo/posodobijo 

nekatera MPP [1].  

 

2003. ITEA izda k STP dodatek imenovan Advancing excellence in technological 

literacy, kjer definira ocenjevanje učencev/dijakov, osebni razvoj učiteljev in 

programske standarde za izvedbo pouka TI [91]. 

 

2004. Gagel predlaga uvedbo tehnološkega profila kot strategijo ocenjevanja TP [92]. 
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2006. Garmire in Pearson predlagata pristope za ocenjevanje TP z uporabo različnih 

metod merjenja [77]. 

 

2007. ITEA izda tretjo izdajo STP, kjer v skladu z revizijo dopolni nekatera MPP, 

začetna struktura (število TK in STP) iz leta 2000 ostane ista.  

 

2010. Ingerman in Colliere - Reed izdelata model za uzakonitev/sprejetje TP pri 

posameznikih in znotraj družbe [93]. 

 

TP se je kot osrednja tema/poudarek pojavila v razpravah o rezultatih TI, ki so bile 

usmerjene v prizadevanje za kompetentno sodelovanje posameznikov/družbe v 

vedno bolj tehnološkem svetu [87,94,95,81,96].  

 

TP je tako nastala kot produkt trga, kjer definira konkurenčno prednost izdelka ali 

storitve. Skupaj s konkurenčno nadvlado določata ukrepe vezane na TI [57]. TP 

pospešuje gospodarski napredek in konkurenčnost, zato je eden ključnih dejavnikov 

pri razvijanju sodobnih učnih načrtov OŠ izobraževanja tehničnih vsebin [11]. 

 

3.2 TEHNOLOŠKA PISMENOST V TEHNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU 
 

Današnji konkurenčni trg dela je vse bolj odvisen od sodobnih tehnologij, katere 

zahtevajo posameznike z višjo stopnjo TP. Zato morajo biti tudi učenci/dijaki/študenti 

izobraženi in usposobljeni na višji ravni, ki jim bo omogočala uspešno tekmo na trgu 

dela in kasnejšo večjo učinkovitosti pri delu/poklicu.  

 

Glavni cilj učnih načrtov predmetov TI je razvijanje TP učencev (dijakov, študentov; v 

nadaljevanju se osredinjamo na učence), da bodo sposobni razumeti in vrednotiti 

tehnologije, s pomočjo katerih zavestno in smotrno preoblikujemo naravni svet v 

človekovo okolje. Učencem/dijakom bi bilo treba zagotoviti ciljno usmerjen 

predmetnik, ki jih bo pripravil za nadaljnje šolanje in/ali jim zagotovil potrebne 

tehniške priprave/usposabljanje za pridobitev zaposlitve. Zahteve za visoko šolstvo in 

višjo raven tehniških znanj izhajajo iz sprememb v poslovnih okoljih in gospodarstvu 

[4]. Treba je razviti nov jezik, novo pismenost, da bi lahko razumeli vse bolj 
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kompleksen in zahteven svet tehnologij, ki nas obdajajo in s katerimi se srečujemo 

pri vsakdanjem življenju [97]. Hkrati pa nam ta nova pismenost omogoča, da se 

naučimo, kako živeti v tem novem svetu, da obstanemo in čim več prispevamo k 

družbeni blaginji [97]. 

  

TP je imperativ zaradi sveta tehnologij, v katerem živimo [91]. Pri mobilizaciji znanja 

in motivaciji za učno uro moramo uporabiti več tehniških/praktičnih primerov iz 

našega vsakdana za uspešno vključitev in motiviranje učencev [20]. Kot rezultat tega 

bodo imeli učenci več izkušenj pri reševanju zapletenejših problemov, ki zahtevajo 

uporabo znanja z različnih ravni akademskih disciplin [20]. 

 

Danes se za TP osebo šteje nekdo, ki razume naravo tehnologije, ima praktične 

(fizične, senzorične) zmogljivosti in sposobnosti za interakcijo s tehnološkimi dosežki 

in je sposoben kritičnega razmišljanja o vprašanjih glede tehnologij [98]. Poseben 

vidik, ki ga želimo označiti tukaj, je pojem ukrepanja oz. delovanja. Trdimo, da 

delovanje igra osrednjo vlogo v vseh vidikih v zvezi, tj. s tehnologijo in TP. To dejstvo 

je že leta 1989 posebej poudaril [85] kot pomemben sestavni del TP, ko se je 

skliceval na potrebo po biti sposoben izbrati, pravilno uporabiti, spremljati/nadzorovati 

in vrednotiti ustrezne tehnologije v dani situaciji. Tako se TP v danem 

položaju/situaciji kaže prek delovanja/ukrepanja. 

 

Medtem ko je bila TP še pred 20 leti razumljena kot nekaj, kar predstavlja znanje in 

veščine, potrebne za delovanje v družbi, kjer prevladujejo tehnološke inovacije [81], 

so se do zdaj pojavile številne argumentacije/definicije, kaj pomeni biti TP, primeri [ 

85,87,88,99,100-103]. Presek teh definicij je ugotovitev, da TP zajema tri 

medsebojno odvisne dimenzije: znanje, načine razmišljanja in delovanja ter 

zmožnosti [90].  

 

Potrebe po vse večji konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev so bile vzrok za 

nastanek mednarodnega združenja za TI International Technology Education 

Association (ITEA), kjer so vključeni posamezniki in društva ter različne zbornice iz 

vodilnih svetovnih ekonomij, na primer ZDA, Švica, Japonska, Velika Britanija, 

Avstralija, Singapur, Nemčija ... Združenje ima glavni sedež v ZDA, pri sestavljanju 

njihovih projektnih izsledkov pa sodeluje več kot 1.280 vrhunskih strokovnjakov iz 
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različnih odličnih univerz široko po svetu. Njihovo izdajo STP (2000/2002/2007) je do 

zdaj revidiralo več kot 4.000 priznanih strokovnjakov iz 21 gospodarsko razvitih 

držav. Uporabljajo se kot osnova za učni načrt OŠ in SŠ TI v 41 državah sveta, 

prevedeni pa so tudi v japonski, nemški, finski, kitajski in estonski jezik [104].  

 

 V okviru projekta Tehnologija za vse Američane je ITEA definiral tudi TP, ki je med 

vsemi definicijami prevladujoča. Tukaj je TP upoštevana kot zmožnost, da lahko 

posameznik misli/razmišlja o tehnoloških vprašanjih iz različnih perspektiv in 

zmožnost ocene medsebojnih odnosov med tehnologijo in posamezniki, družbo in 

okoljem [1]. TP je definirana kot sposobnost posameznika za uporabo, ravnanje, 

presojo/ocenjevanje in za razumevanje tehnologij [1]. Določajo jo tri kompleksne 

komponente: a) znanje, b) zmožnosti ter c) kritično razmišljanje in odločanje [1,77], ki 

so med seboj povezane, usklajene in ustvarjajo dodatne sinergije. Komponenta 

znanje se nanaša na kompetence, kaj oseba zna (ve/narediti), medtem ko se 

preostali dve nanašata na usposobljenost, neposredno delovanje/obnašanje, kako 

narediti [105]. V nadaljevanju so posamezne komponente a)–c) podrobno 

predstavljene.  

 

a) Znanje. Pomeni rezultat zadrževanja/asimilacije informacij s pomočjo učenja. 

Znanje je skupek dejstev, načel, teorij in praks, ki so povezane s področjem 

dela ali študija. V okviru tega okvira je znanje opisano kot teoretično in/ali 

podatkovno [67]. Znanje pomeni tudi naučene dostopne podatke, pripadajoče 

kontekste in pravila, ki medsebojno povezujejo dejstva in kontekste [106]. 
 
Da postaneš TP, potrebuješ kognitivno in procesno znanje za ustvarjanje ustrezne 

zasnove tehnoloških produktov in/ali sistemov [1]. TP oseba [77]: 

 razume napredne/sodobne načine/pristope, ki se sčasoma spreminjajo in 

razvijajo: kaj je tehnologija, kako se ustvarja, kako vpliva na družbo in kako 

spreminja družbo; 

 prepozna prodornost tehnologije v vsakdanjem življenju; 

 razume osnovne koncepte in izraze, kot so: sistemi, omejitve in kompromisi; 

 pozna vrste in omejitve procesa konstruiranja; 

 pozna zgodovino in vpliv tehnologije in odnosa do narave in človeka; 
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 ve, da vse tehnologije povzročajo določeno mero tveganja, ki ga moramo 

upoštevati pri načrtovanju/projektiranju; 

 ocenjuje, da razvoj in uporaba tehnologij vključujeta tudi kompromise ter 

ravnovesje stroškov in koristi; 

 razume, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe. 

 

b) Zmožnosti. Vključujejo človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. V 

ožjem pomenu pa predstavljajo intelektualne, senzorične, mehanske in 

motorične sposobnosti [58] učečega za uporabo splošnega in strokovnega 

znanja za izvedbo nalog in reševanje problemov [67]. Zmožnosti pomenijo tudi 

sposobnost, ki je bila pridobljena z usposabljanjem in da se uporablja implicitni 

spomin za uporabo znanja v standardnih situacijah, za uporabo znanja za 

izvedbo standardnih nalog ter za reševanje standardnih problemov [106]. V 

našem primeru so zmožnosti opisane kot kognitivne (vključujejo uporabo 

logičnega mišljenja, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) ali praktične 

(vključujejo ročne spretnosti in uporabo metod, materialov, orodij in 

instrumentov).  
 

TP oseba [77]:  

 ima vrsto praktičnih spretnosti, kot so: upravljanje vrste strojev/naprav/ 

aparatov/orodij/pripomočkov doma in na delovnem mestu; 

 lahko prepozna in popravi preprost mehanski ali tehnološki problem doma ali v 

službi; 

 lahko uporablja osnovne matematične koncepte, povezane z verjetnostjo, 

izračuni in z ocenjevanjem za pripravo poučene sodbe o tehnoloških tveganjih 

in koristih; 

 lahko uporabi tehnično razmišljanje za rešitev težav, s katerimi se srečuje v 

vsakdanjem življenju; 

 je vešča raziskovanja in pridobivanja informacij o tehnoloških vprašanjih iz 

različnih virov. 
 
c) Kritično razmišljanje in odločanje (KRO). Usposobljenost za KRO pomeni 

dokazano zmožnost za uporabo znanja, spretnosti ter osebnih, socialnih in/ali 
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metodoloških zmožnosti na delovnem mestu ali pri učenju ter pri strokovnem 

in osebnem razvoju [67]. KRO tudi pomeni dokazano zmožnost za suvereno 

prepoznavo medsebojnih odnosov med dejstvi in konteksti, ki so povezani, za 

sistematično razvijanje novih metod in uporabo le-teh v novih/spremenjenih 

situacijah [106]. V našem primeru je usposobljenost za KRO opisana v smislu 

odgovornosti in samostojnosti. KRO se nanaša na način, kako oseba pristopi k 

tehnološkim vprašanjem. Biti TP se na ravni posameznika beneficira kot boljša 

odločitev o nakupu/porabi dobrin, medtem ko se na ravni družbe pomaga pri 

razumski odločitvi o globalnih vprašanjih, ki vplivajo na okolje, na primer 

genski inženiring itn. Poleg tega je TP tudi dovolj močno zagotovilo, da so 

mnenja in odločitve posameznikov dobro utemeljeni, saj so razviti iz močne 

baze znanja. TP oseba [77]: 

 zastavlja ustrezna vprašanja sebi in drugim o koristih in tveganjih tehnologij; 

 na načrten način tehta informacije, ki jih ima na voljo o koristih, tveganjih, 

stroških in o kompromisi tehnologije;  

 sodeluje, če je potrebno, pri odločitvah o razvoju in uporabi tehnologije. 

 

Prevladujoči pogled na TP osebo je določen z razumevanjem povezave med 

posamezniki, tehnologijo, okoljem in družbo [81]. Vendar pa do zdaj še ni razvitega 

univerzalnega orodja/zahtev, ki bi v celoti artikuliralo tehnološko opismenjevanje [93]. 

Zadnji odmevni poskus artikulacije TP sta opravila ravno Ingerman in Reed, ki sta 

izdelala model [93]; implementacija še sledi.  

 

Izdelani model ima dve medsebojno povezani strani – potencial za TP kot vsebinski 

del in možnost za uzakonitev/sprejetje TP kot konceptno orodje. Uzakonitev/sprejetje 

in potencial TP sta sestavljena tako, da vzajemno gradita drug drugega. Ta potencial 

je sestavljen iz znanja, potrebnega za določeno situacijo, osebno 

sodelovanje/udeležba s situacijo in socialno/družbeno delovanje v svetu. Usvajanje 

zahteva posebno vrsto usposobljenosti za delovanje, ki skupaj pomaga pri 

oblikovanju razmer, kot so: prepoznavanje potreb, izražanje/definiranje problemov, 

udeležba pri tehnološkem razvoju in analiza posledic [93]. Izjemno pomembno je 

prepoznavanje potreb po zmožnostih in osebni udeležbi, kar do zdaj v šolskem 

sistemu/učnih načrtih še ni bilo tako opazno, zato jih veliko predlaga dopolnitev 

načrtov TI, kjer so bodo srečali s takimi izzivi sodobne tehnologije [98,93]. 
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Potencial/vsebina za TP je evidenten/-na in se kaže v znanju, individualni in v 

družbeni vpletenosti [93], potrebno je samo še sprejetje/uzakonitev TP med ljudmi 

glede na tehnologije, ki so vpletene pri vsakodnevni aktivnosti spreminjanja 

naravnega okolja v na osnovi potreb zasnovano človekovo okolje. Osrednja funkcija 

TP pa je sprejetje/usvojitev, ki pomeni, da se vsak posameznik usposobi za 

delovanje, ki se kaže na prepoznavanju potreb, artikuliranju problema/-ov, prispevki k 

tehnološkim procesom in analiza posledic delovanja/vpletenosti [93].  

 

3.2.1 Spodbujanje in razvijanje učenčeve TP 

 

Ključnega pomena za razvoj TP so poleg vsebinskih (vsebina za poučevanje TiT) in 

osebnostnih (zmožnosti učenca ...) tudi sistemski faktorji (šolska politika, 

opremljenost šol, kakovost učiteljev). Zelo pomembno vlogo pri tem imajo učitelji TiT. 

Za učinkovito poučevanje je potrebno ustrezno strokovno znanje, pedagoško znanje 

ter didaktično znanje in veščine. Učiteljevo znanje je namreč tisto, ki določa, kako se 

učitelj vede v razredu [107]. Z drugimi besedami to pomeni, da so naše metode 

poučevanja rezultat naših ciljev (to je, kaj želimo, da učenec ve, razume, naredi in da 

ovrednoti), naša informirana pojmovanja o tem, kako se učenci učijo in kakšen je 

institucionalni okvir z vsemi svojimi omejitvami in možnostmi. Učitelj je odgovoren za 

to, kar se dogaja v laboratoriju, učilnici in tudi za motiviranje, spodbujanje in 

svetovanje učencem, podpisovanje in razširjanje ustreznih oblik/vzorcev, usmerjanje 

razprave o izumiteljih in izumih ter oblikovanje/pripravljanje/organiziranje aktualnih 

dejavnosti v šolskem laboratoriju ali učni delavnici [1]. 

  

Naloga učitelja ima tri razsežnosti (a–c).  

a) Vključuje zagotavljanje širšega konteksta znanja, v katerem lahko učenci 

poiščejo in razumejo vsebino svojih posebnih učnih snovi/študij. 

b) Vključuje vzpostavitev učnega okolja, v katerem bodo učenci lahko previdno in 

kritično premislili ter izrazili svoje misli in v katerem želijo soočiti in rešiti 

težave, namesto da jih prekrivajo.  

c) Vključuje tudi stalno spremljanje in reflektiranje o procesih poučevanja in 

razumevanja učencev ter si prizadeva za nenehno izboljšanje njihove vsebine. 
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ITEA predlaga tudi standarde za učinkovito delo učitelja [91] pri spodbujanju in 

razvijanju TP učencev (priloga 12.6).  

 

Po teh standardih [91] bodo učenci/dijaki/študentje, ki se šolajo/študirajo na področju 

TI, v svojem poklicu delali na reševanju tehnoloških problemov, inovacijah in na 

izumih. Vloga učenca/dijaka/študenta vsebin tehnike in tehnologije bo vezana na 

učenje za interakcijo z drugimi v skupnosti, kjer bodo morali posredovati svoje ideje 

in razumevanje tudi njihovim učiteljem. Namen ocenjevanja v TI je povezovanje 

učinkovitih in ustreznih tehniških in tehnoloških praks ocenjevanja TP v povezavi s 

STP. Bistveno je razumeti, kako lahko povezovanje predhodnega znanja s TI vodi do 

uspešnega razumevanja vsebin učnih načrtov in izboljša učni uspeh učečega. 

Ozirajoč se na pristope kognitivne znanosti, se predlaga, da TI izkoristi obstoječe 

izobraževalne učne načrte in učne oblike/metode učencev za doseganje višjih 

stopenj izvedbe/izobrazbe [58]. Poleg tega bodo morali učenci biti vključeni tudi v 

zunajšolske dejavnosti, kot so različna tehniška združenja in krožki, ki zagotavljajo 

izobraževalne izkušnje, ki bogatijo učencev razvoj TP [59].  

 

Temelji kognitivnih modelov imajo elemente učenja, ki poudarjajo sodelovanje, 

učencev razmislek/refleksijo in socialne interakcije. Ti elementi so: usmerjanje 

pozornosti, ohranjanje informacij ali vtisov, izvajanje vedenja in motivacija za 

ponavljanje vedenja. Elementi učenja so evidentirani v TI prek dejavnosti učencev pri 

projektiranju, proizvodnji/izdelavi predmetov, pri reševanju problemov s poudarkom 

na projektnih dejavnostih [61]. Ugotovitve iz kognitivne raziskave pomenijo, da 

morajo biti vsi učenci aktivni, in to ne samo pri pouku, ampak tudi sodelovati pri 

oblikovanju vprašanj, povezanih s tehnologijo, znati projektirati in sodelovati pri 

zbiranju podatkov in postopkih analize in morajo biti sposobni predvideti in 

povprašati/raziskati o opazovanih rezultatih [63]. Pri drugih predmetih so učenci 

pogosto omejeni pri izkazovanju sposobnosti, da dokažejo razumevanje učnih 

načrtov, saj velikokrat učni načrti poudarjajo samo pomnjenje in deloma 

razumevanje, medtem ko pouk TI razvija tudi višje kognitivne ravni (3–6) po Bloomovi 

taksonomiji [108] in tudi po lestvici produktivnega mišljenja za procesno znanje [77]. 

Potreba po razumevanju, kako se ljudje učijo, je podvržena dramatičnim 

spremembam v zadnjih štirih desetletjih [109]. Poročilo [109] predlaga tudi 

oblikovanje učnih načrtov, zasnovo pouka, ocenjevanja in tudi zasnovo učnih okolij. 
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Na kratko, kako se učenci učijo, je odvisno od tega, kako učitelj v razredu podaja 

učno snov. Učitelji morajo pri tem upoštevati štiri ključna načela: učenje se pojavlja v 

kontekstu, učenje je aktivno, učenje je družbeno in učenje ima refleksivne učinke 

[110]. Ob upoštevanju teh načel lahko dodamo še [111]: 

a) Učenci pridejo v razred s predsodki o tem, kako svet deluje, in vključujejo 

prepričanje ter predhodno znanje, pridobljeno z uporabo različnih izkušenj. 

b) Za razvoj kompetenc na učnem področju morajo učenci: a) imeti globoko 

temeljno poznavanje dejstev, b) razumeti dejstva in ideje v okviru 

konceptualnega okvirja in c) organizirati znanje na načine, ki omogočajo 

vzpostavitev in uporabo. 

c) Metakognitivni pristop k pouku lahko pomaga učencem, da se naučijo, kako 

prevzeti nadzor nad svojim lastnim učenjem z opredelitvijo učnih ciljev in 

spremljanjem njihovega napredka pri doseganju teh ciljev. 

 

Te ugotovitve zahtevajo, da učitelji vključujejo doktrino in pouk v učni načrt [112]. S 

tem bodo učenci povečali njihove sposobnosti za samostojno učenje ter njihovo 

sposobnost za raziskovanje in razumevanje materiala. Da bi to dosegli, morajo šole 

in starši razviti partnerstva, ki bi učencem omogočila, da izkusijo, kaj se poučujejo v 

šoli povezano skupaj z realnimi izkušnjami – tj. doma, v šoli ali na delu [112]. 

 

Pospeševanje odličnosti v TP [91] pomaga opisati, kako je mogoče oceniti in 

obravnavati učence/dijake, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, s projektiranjem, z 

izumiteljskim delom, inovacijami in z eksperimentalnim delom na področju TI. Tak 

pouk vsebin tehnike in tehnologije, ki ga podpirajo dokumenti, kot so STP, 

pripomorejo k vodenemu razvoju TI in primerov dobrih praks [62]. Te prakse so 

vodile do presenetljivih povezav s priporočili kognitivne znanosti. Dejansko je v 

zadnjih priporočilih iz objav kognitivne znanosti mogoče opredeliti vsaj pet zelo 

močnih učnih strategij, ki so podprte pri pouku vsebin TI in dokazano razvijajo TP. Te 

strategije vključujejo sodelovalno/skupinsko učenje, kooperativno učenje [113], 

družbeno porazdeljeno strokovno znanje in izkušnje, projektiranje/inženiring ter 

projektno učno delo [39].  

 

Splošno velja, da je učenje cikličen proces [114-116]. Učni cikel za primer TI 

sestavlja pet korakov [117] (slika 3.2). 
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Slika 3.2: Učni cikel na specifični ravni učenja [117]. 

 

Različne stopnje učenja v ciklu so [58]: 

a) Spoznavanje dejstev. To je najosnovnejši učni korak. Uporablja se za 

pomnjenje osnovnih informacij. Ta vrsta zapisljivih podatkov se imenuje 

dejansko znanje v revidirani Bloomovi taksonomiji učenja [108]. 

b) Učenje konteksta. Znanje o dejstvih mora biti povezano z drugimi deli 

informacij v kontekstu. Dejstva bi imela lahko popolnoma različne pomene v 

različnih kontekstih. Znanje o tem kontekstu se imenuje konceptualno znanje v 

revidirani Bloomovi taksonomiji. Mora se naučiti kot učenje dejstev. 

c) Postopki usposabljanja za samodejni odziv. Znanje o dejstvih v kontekstih 

je predpogoj za ustrezne odzive na spreminjajoče se situacije. Če se ti odzivi 

zgodijo brez ali skoraj brez zavedanja, so zapisane v implicitni spomin [118] in 

jih imenujemo procesno ali implicitno znanje. Ustrezno procesu učenja je 

usposabljanje. Postopki usposabljanja/urjenja so shranjeni v striatumu, ki je 

del možganov [119]. Nevroznanstveniki imenujejo ta del spomina procesni del, 

medtem ko so pripadajoči procesi spretnosti/veščine in navade.  

d) Iskanje pravil za postopke. Zelo pomemben korak pri učenju je, da ugotovite 

pravila, ki urejajo postopke, in jih shranite v pomnilnik. Njihova uporaba je 

zavestna podlaga za premišljen ukrep. Ti postopki so shranjeni v delih 

možganov, ki se razlikujejo od striatuma [119]. So deli deklarativnega 

Spoznavanje dejstev 

Učenje konteksta Iskanje pravil za 
postopke 

Postopki usposabljanja za samodejni 
odziv 

Iskanje ustrezne strategije 
za delovanje/izvedbo 

Naslednji cikel – na višji ali isti ravni učenja 

VSTOP 
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(eksplicitnega) spomina. V nasprotju s postopki/procesi usposabljanja ta vrsta 

učenja potrebuje namenska ukrepanja/dejanje. Ker je tovrstni zapis shranjen v 

drugih delih možganov, je iskanje pravil drugačno kot pri učenju/usposabljanju 

postopkov in procesov. Hoffman je to poimenoval kanonično znanje, saj 

vključuje zavest o pravilih [117]. Pridobitev kanoničnega znanja zahteva 

ustrezne analitične zmogljivosti. 

e) Iskanje ustrezne strategije za delovanje/izvedbo. Najnaprednejši tip učenja 

razvija mišljenje o tem, kaj bi se zgodilo, če upoštevamo pravila, ki so veljavna 

v enem določenem kontekstu in ki bi se uporabljala za drug kontekst, ali kaj bi 

se zgodilo, če bi bila pravila kršena. Mogoči ukrepi bi bili potem lahko 

shranjeni kot potencialne strategije za upravljanje dogodkov v prihodnosti. 

Strateško znanje [117] je osnova za ustvarjalno razmišljanje. 

 
Raziskave kažejo, da je proces učenja in tehnološkega opismenjevanja pri pouku 

tehniških vsebin mogoče zagotoviti s pomočjo:  

a) sodelovalnega/skupinskega učenja [12,113,120]; 

b) socialnega učenja/kooperativnega učenja [12,13,63,107,113,121]; 

c) pouka aktivnega oblikovanja in konstruiranja [11,12,22,61,63,122];  

d) projektnega učnega dela [12,22,113,123,124]; 

e) problemskega pouka [58,77,93,113]. 

 

ITEA, ki se v svoji definiciji TP osredinja prav na zmožnosti posameznika, je šla tako 

daleč, da je razvila serijo STP, ki podrobno pojasnijo, kako doseči TP in katere cilje je 

treba doseči v različnih razredih znotraj šolskega kurikuluma za raven 

osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. V tej študiji ITEA se tehnologija 

nanaša na spremembo naravnega okolja, in sicer zato, da bi zadostili znane 

človekove potrebe in želje [1]. Zadnje raziskave na področju TI kažejo, da so STP 

primerna osnova za tehniško in tehnološko opismenjevanje za tiste, ki so pripravljeni 

za pouk vsebin tehnike v osnovni in srednji šoli, kot jih predlagajo številni avtorji 

[11,22,39,59,77,93,125].  
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3.3 TEHNOLOŠKA PISMENOST ITEA  
 

TI je vplivalo na razvoj izobraževalnih ved (pedagogika, didaktika ...) že od samega 

začetka – od usposabljanja ročnih spretnosti do sodobnega kariernega TI. Izdaja 

STP (2000/2002/2007) je označena kot ogromen dosežek za področje TI in je služila 

kot katalizator za spremembe pri pouku, izdelavo in spreminjanje učnih načrtov ter in 

za programske spremembe, vezane na izobraževalne strategije za osnovnošolsko in 

srednješolsko TI. Do zdaj še ni znan celoten vpliv STP na področju TI. Malo je 

empiričnih dokazov za usmerjanje učiteljev in programskih izvajalcev. STP so 

organizirani v pet glavnih kategorij: 

 a) narava tehnike in tehnologije;  

 b) tehnika/tehnologija in družba; 

 c) oblikovanje, konstruiranje in projektiranje;  

 d) zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe;  

 e) svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja; vsaka kategorija predstavlja 

 vsebino tega, kar se mora vsak učenec/dijak naučiti in biti sposoben narediti 

 na štirih ravneh zahtevnosti (preglednica 3.1). 

 
Preglednica 3.1: Ravni zahtevnosti ITEA STP glede na starost učenca oz. dijaka. 

 
Leto šolanja Starost učenca/ št. let 

K 1–2  7–9 
K 3–5 9–12 
K 6–8 12–15 
K 9–12 15–19 

 

Kontrola in vrednotenje naučenega/izdelanega so merila primerjalnega preverjanja 

(MPP), ki so opredeljena po abecednem redu za vsak standard posebej z 

dvočrkovno kodo (A-FF) [1].  

 

Po STP sta vsak standard in njegovo merilo uspešnosti MPP povezana s prejšnjim 

standardom in njegovim MPP za namen gradnje in predpisovanja, kaj mora 

učenec/dijak vedeti in biti sposoben/zmožen narediti, da bo TP [1]. Specifični in 

razvojno naravnani MPP zagotavljajo temeljne vsebinske elemente za splošno 

določene standarde ter definirajo učne dosežke. Za namen dela se omejimo le na 

kategorijo, standarde in na MPP za raven K 6–8 (preglednica 3.2).  
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Preglednica 3.2: Struktura STP in pripadajočih meril primerjalnega preverjanja za raven K 6–8 (12–15 

let), kjer je MPP merilo primerjalnega preverjanja, oznake A, B, C pa pomenijo vrsto MPP za določen 

standard. 

 

Tehnološke 
kategorije/ 
faktorji 

Standardi tehnološke pismenosti 
MPP 86 MPP za 

razrede 6.–8. 
Skup. 

št. Obseg Skup. 
št. Obseg 

1. Narava TiT 

1.1 Karakteristike in obseg TiT 13 A–M 4 F–I 
1.2 Ključni koncepti TiT 32 A–FF 10 M–V 
1.3 Razmerja med posameznimi 
tehnologijami in povezava z drugimi 
vedami/s področji učenja 

10 A–J 3 D–F 

2. Tehnika/ 
tehnologija in 
družba 

2.1 Kulturni, družbeni, ekonomski in 
politični vplivi/učinki TiT 11 A–K 4 D–G 

2.2 Vpliv TiT na okolje 12 A–L 3 D–F 
2.3 Vloga družbe pri razvoju in rabi 
tehnologij 10 A–J 4 D–G 

2.4 Vpliv tehnologije na zgodovino 15 A–O 4 C–F 

3. Oblikovanje, 
konstruiranje, 
projektiranje 

3.1 Atributi oblikovanja/projektiranja 11 A–K 3 E–G 
3.2 Inženirsko oblikovanje/projektiranje 12 A–L 3 F–H 
3.3 Vloga diagnosticiranja in opravljanja 
tehničnih težav, raziskav in razvoja, 
invencij in inovacij ter eksperimentiranja 
pri reševanju problemov 

12 A–L 3 F–H 

4. Zmožnosti za 
ustvarjanje 
tehnološke 
družbe 

4.1 Izvedba procesa oblikovanja in 
projektiranja 18 A–R 5 H–L 

4.2 Uporaba in vzdrževanje tehnoloških 
produktov in sistemov 16 A–P 4 H–K 

4.3 Ocena vpliva produktov in sistemov 13 A–M 4 F–I 

5. Svet 
oblikovanja, 
konstruiranja in 
projektiranja 

5.1 Medicinske tehnike in tehnologije 13 A–M 4 G–J 
5.2 Kmetijstvo in povezane 
biotehnologije 14 A–N 5 F–J 

5.3 Energija, pridobivanje el. energije in 
okoljske tehnologije 14 A–N 5 E–I 

5.4 Informacijsko komunikacijske 
tehnologije 17 A–Q 4 H–K 

5.5 Transport 13 A–M 4 F–I 
5.6 Proizvodne tehnologije 18 A–R 6 F–K 
5.7 Gradbene tehnologije 14 A–N 4 F–I 

 

STP so podani po skupinah in ne za posamezni razred/leto starosti. Za raven 6–8 

pomeni starostno obdobje učenca 12–15 let in ustreza tudi naši ciljni skupini 

učencev. Za to obdobje je ITEA definiral 86 MPP, ki so po različnih standardih tudi 

različno porazdeljeni – glede na vsebino in pomembnost STP, kot jo določa ITEA [1]. 

Na koncu TI OŠ se učni dosežki učenca (znanje, zmožnosti narediti in sposobnosti 

KRO) ovrednotijo s pomočjo teh 86 MPP. 
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V nadaljevanju je podan primer strukture STP, in sicer z navedbo TK, opisom 

posameznega STP znotraj kategorije STP in z opisom MPP, ki veljajo za določen 

STP. Preostali STP so podani v prilogi 12.7.   

 
Primer: Kategorija 1: Narava tehnike in tehnologije; to kategorijo sestavljajo trije 

STP 1.1–1.3 (preglednica 3.2). 

STP 1.1 ima štiri MPP (F–I), v katerem bodo učenci razvili razumevanje značilnosti in 

področje tehnike in tehnologije. Da bi doumeli področje tehnike in tehnologije, se 

morajo učenci v razredih 6–8 naučiti naslednje: 

F. Novi proizvodi in sistemi so razviti/zasnovani za reševanje problemov ali 

pomoč pri stvareh/dejavnostih, ki jih ni mogoče storiti brez uporabe tehnologije.  

G. Razvoj tehnologije je človekova dejavnost, ki je rezultat individualnih in 

kolektivnih/sistemskih potreb ter predstavlja sposobnost biti ustvarjalen.  

H. Tehnologija je tesno povezana z ustvarjalnostjo, ki se kaže na področju 

inovacij.  
I. Gospodarske družbe pogosto s prihodom izdelka na trg in z njegovim 

oglaševanjem ustvarjajo povpraševanje po izdelku. Tržno povpraševanje na 

splošno določa uspeh ali neuspeh določene tehnologije, saj podjetja razvijejo 

svoje produkte, še preden se pojavi potreba po njih.  

 

Glavni cilj vsebine standardov, zajetih v STP, je dajanje navodil, usmerjanje in 

pojasnjevanje, kaj je treba poučevati v OŠ in SŠ pri vsebinah tehnike s ciljem razvoja 

višjih ravni TP za vse učence in dijake [1]. TP učenci/dijaki morajo biti sposobni 

uporabe, upravljanja, razumevanja in ocenjevanja tehnologij. Pri tem se uporaba 

tehnologije nanaša na uspešno delo s ključnimi sistemi; zmožnost upravljanja pomeni 

zagotovitev, da so vse tehnološke aktivnosti učinkovite in primerne, razumevanje 

tehnologije pa se nanaša na zmožnost sintetiziranja informacij v nova spoznanja. 

Standardi so bili zgrajeni na kognitivni osnovi in tudi osnovi učnega dela/aktivnosti; 

vključujejo tudi ocenjevalne kontrolne točke na določenih ravneh za razrede OŠ in 

SŠ [1]. Pomembno je poudariti, da STP ne predstavljajo oz. ne opredeljujejo učnega 

načrta. Opredelijo vsebino pouka TiT za oblikovanje vizije, kaj naj bi učenci vedeli, bili 

sposobni narediti in tudi razumeli v vseh razredih OŠ in SŠ. Podobno kot tudi v 

standardih na drugih vsebinskih področjih so v standardih STP tudi navedbe/ 

priporočila o tem, kaj in kako se vrednoti in ki jih pozneje lahko uporabimo za 
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izdelavo presoje/ocene kakovosti. Ko so učenci deležni pouka in učne obravnave 

vseh STP prek MPP, jim je zagotovljeno, da bodo pridobili višjo raven TP [1]. 

 

3.4 TEHNOLOŠKA PISMENOST V SLOVENIJI 
 

V našem javnem šolstvu se TP (pretežno le komponenta znanja) razvija in podaja v 

okviru predmetov TI. Predstavlja tudi dopolnilo tehnološki kompetenci za sposobnost 

ustvarjanja, popravljanja in izvajanja določenih tehnologij, ki jih učenci pridobijo v 

okviru osnovnošolskega TI v sklopu predmeta TiT ter izbirnih predmetov tehnike. To 

dopolnilo se nanaša na način delovanja, ki pa ga UN TiT ne razvija kot TP, ampak 

navaja samo točno določene delovne izvedbe tehnološkega postopka, ki se ga 

učenci naučijo. Z določitvijo TP učencev lahko celovito ocenimo učinkovitost 

poučevanja in doseganja načrtovanih kompetenc TI. NPZ preverja doseganje 

standardov znanja, predpisanih z UN, ki so del TP. Pouk predmeta TiT omogoča 

učencem, da razvijejo osnovne spretnosti (komunikacija, sodelovanje, vrednotenje, 

delo z orodji, s stroji, pripomočki ...), mišljenje (konvergentno, divergentno) in 

osebnostne lastnosti, kot so motiviranost, koncentracija, natančnost in učinkovitost 

[55]. V TI se učenje izvaja skozi neposredno izkustveno učno/praktično delo, ki se 

izvaja v (sodobnih) učnih delavnicah in šolskih laboratorijih. Tekom časa se je TI 

razvil iz proizvodnega učnega dela/tehniških praktikumov, ki se je osredinilo na 

proizvodne prakse, k sodobnemu TI, kjer je poudarek na TP [41]. Ta prehod se je 

zgodil zaradi novih dognanj in predlogov modelov učinkovitega poučevanja in učenja 

v TI pa tudi potrebe po celovitem razvoju učenčevih kompetenc in usposobljenosti za 

izzive sodobne družbe. Namen TI je pripraviti učence za trajen uspeh v svetu 

sodobnih tehnologij [1]. S prizadevanji nacionalnih šolskih reform, ki se osredinjajo le 

na akademske dosežke in najhitreje rastoče poklice, se pojavlja zahteva po 

dodatnem izobraževanju za doseganje tehniških in tehnoloških kompetenc, kjer pa TI 

išče učinkovite načine in metode za doseganje teh ciljev. Pri nas je situacija ravno 

nasprotna in se po občutnem zmanjšanju števila ur TI v OŠ leta 1995 tudi z reformo 

leta 2011 [126] ni spremenila. Kot trdijo mnogi [93], se ne moremo osredinjati le na 

tehnološke dosežke, ampak je potreben vzporedni razvoj zmožnosti, da 

ocenimo/ovrednotimo tehnologije in razmerje med posameznimi tehnologijami, ki se 

pojavljajo v vsakdanjem življenju. 
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V okviru raziskav na področju TI pri nas je TP mogoče zaslediti le v delih Avsec, 

Jamšek [127,128]. S pomočjo podrobnega pregleda ciljev in standardov znanja UN 

TiT 6.–8. razreda [54] in primerjave s STP je mogoče razbrati tudi elemente TP v OŠ.  

 

Učni načrt iz TiT [54] obravnava štiri vsebinska področja (tehnična sredstva, 

tehnologija obdelave, organizacija dela in ekonomika), ki se med seboj prepletajo in 

jih učenci spoznavajo predvsem s svojo dejavnostjo. Za ta vsebinska področja so 

zahtevani standardi znanja TiT (STiT), ki naj bi jih učenec pokazal ob koncu šolanja 

STiT 1–13 in standardi znanja zahtevanega za določen razred STiT 6 1–46, STiT 7 

1–34 in STiT 8 1–39 (priloga 12.8). Kako je to znanje povezano s STP, če sploh je, 

poskušamo ugotoviti s primerjavo STiT (6.–8. razreda) in STP.  

 

Preglednica 3.3 podaja pregled vseh STiT z veljavnega UN [54] za posamezni razred 

(6–8) z mogočim sovpadajočim STP, ki razvijajo isto komponento TP. Ugotovimo, da 

je TP vsebovana tudi v UN TiT, in sicer kot komponenta znanja. V 6. razredu je od 49 

STiT 6 kar 27 takih, ki vsebujejo tudi STP, pri čemer gre za 16 različnih MPP. V 7. 

razredu je takih STiT 7, ki vsebujejo STP, od 19 od 34. TP opišemo z 18 MPP. V 

osmem razredu pa je od 39 STiT8 19 takih, ki vsebujejo TP, ki ga opišemo z 20 

MPP. V celoti (6.–8. razreda) pa gre za 38 MPP, s katerimi opišemo TP (znanje). 

 

Menimo, da je naš UN TiT nezadovoljivo pokrit s STP, saj obstoječi standardi znanja 

TiT (119) ustrezajo le 38 merilom uspešnosti na ravni komponente znanja TP in 8 

MPP na ravni zmožnosti, od skupaj 86 MPP za vsako komponento TP od ITEA 

predpisanim za učence starosti 13–15 let. Nekatera vsebinska področja STP, na 

primer tehnologije pridelave hrane, biotehnologije, zdravstvene (medicinske) 

tehnologije, gradbene tehnologije, okoljske tehnologije, sploh niso vsebovana v 

obstoječem UN TiT, medtem ko je razvijanje ekonomske in podjetniške kompetence 

ter TP transportnih in proizvodnih tehnologij nezadovoljivo. 
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      Preglednica 3.3: TP v UN TiT, kjer pomeni STiT 6–8 standard TiT za 6.–8. razred, STP 

 standard tehnološke pismenosti, MPP merilo primerjalnega preverjanja. 

 
STiT 6 
(1–46) 

STP/MPP 
6.–8. 

STiT 7 
(1–34) 

STP/MPP 
6.–8. 

STiT 8 
(1–39) 

STP/MPP 
6.–8. 

1  4,2/I 1  4,2/I 1  4,2/I 
2  4,2/I 2  / 2  / 
3  / 3  4,1/J,L 3  / 
4  / 4  4,1/J,L 4  4,1/J 
5  / 5  / 5  4,1/J 
6  4,1/H 6  4,1/H, I, J 6  4,1/J 
7  / 7  4,1/L 7  4,1/J 
8  / 8  / 8  / 
9  / 9  / 9  / 
10  2,2/D 10  2,1/D, F; 2,2/F 10  / 
11  / 11  2.2/D,5.6/I 11  / 
12  2,2/D 12  4,1/L 12  / 
13  / 13  4,2/I 13  / 
14  4,1/L 14  4,2/I 14  4,1/H, I, J 
15  4,1/J, L 15  4,1/K 15  4,1/L 
16  4,1/J, L 16  4,1/K 16  4,1/L 
17  3,1/E, 4,1/L 17  4,1/H 17  4,2/I 
18  / 18  / 18  / 
19  4,2/I 19  / 19  3,2/H, 4,1/K 
20  / 20  / 20  / 
21  / 21  / 21  / 
22  4,1/K 22  5,3/E, F 22  4,1/K 
23  4,1/K 23  4,2/H, I 23  4,1/K 
24  4,1/L 24  5,3/H 24  2,2/D 
25  3,1/F 25  5,3/H, I 25  2,2/D 
26  3,2/H, 4,1/K 26  5,3/F 26  2,1/D 
27  4,1/H 27  / 27  2,1/E 
28  4,1/J, K 28  / 28  / 
29  3,3/H 29  / 29  / 
30  3,2/F 30  3,2/H 30  / 
31  / 31  / 31  5,5/F, H 
32  / 32  / 32  / 
33  / 33  / 33  / 
34  / 34  / 34  / 
35  /   35  / 
36  /   36  / 
37  4,1/H   37  / 
38  4,2/I   38  5,4/H, K 
39  /   39  1,2/M–R, 
40  /     
41  4,1/K,L      
42  4,1/K     
43  1,2/T     
44  1,3/D     
45  2,1/D, E     
46  2,3/F     

 

Pojavi se vprašanje, ali so učinki TP tudi enoumno merljivi in kako. Ali obstaja 

pristop, metoda ali kakšen instrument, ki meri vse tri komponente TP hkrati? Katere 

so tiste spremenljivke, ki pomembno vplivajo na TP? Ali lahko TP, integriran v sistem 

TI, izmerimo? 
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4 MERJENJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
  

 4.1 Pregled metod merjenja tehnološke pismenosti 

 4.2 Merjenje tehnološke pismenosti v Sloveniji 

 4.3 Pomanjkljivosti obstoječih metod 
  
 

Poglavje obravnava pregled metod merjenja komponent TP (znanje, zmožnosti in 

KRO), in sicer prek do zdaj opravljenih raziskav po svetu in pri nas. Prikazani so tudi 

mogoči pristopi in modeli merjenja TP. Predstavljeni so tudi najpogostejši vzroki 

odstopanja in verodostojnosti rezultatov. 

 

  



60 
 

4.1 PREGLED METOD MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 

 
Merjenje, test in ocenjevanje so izrazi, ki se večkrat uporabljajo pri posameznem 

postopku in zahtevajo pojasnitev. 

 

Z merjenjem [129] prirejamo števila objektom ali dogodkom na temelju izbranih pravil. 

Predstavlja tudi proces zagotavljanja številčnih opisov stopnje, ki jo posamezni 

učenec doseže kot specifično karakteristiko, npr. tehnološko znanje [130]. Merjenje 

predstavlja prirejanje števil rezultatom testov tehnološkega znanja in drugih oblik 

ocenjevanja glede na specifično pravilo (štetje pravilnih odgovorov, določanje točk 

glede na posebni vidik, npr. pri odprtem tipu testnih postavk ...), ki zagotavlja 

ponovljivost, veljavnost, zanesljivost, natančnost in objektivnost rezultatov [130]. 

Razvoj kakovostnih merskih postopkov je eden temeljnih pogojev za vsako 

znanstveno disciplino. 

 

Dejansko merimo teoretične pojme (konstrukte). Za to potrebujemo ustrezni merski 

postopek (metodo). Metoda označuje pot in način raziskave ter pomeni način 

mišljenja, dela, delovanja [129,131]. Faze merjenja so [129]: 

a) Določitev teoretičnega pojma (konceptualizacija). 

b) Operacionalna definicija spremenljivk (operacionalizacija): vsakemu 

teoretičnemu pojmu priredimo operacionalno definicijo spremenljivke, tj. 

operacije, merske instrumente in postopke, s katerimi lahko opazujemo TP ali 

komponento TP (tehnološko znanje, zmožnosti, KRO). Tako spremenljivko 

imenujemo merjena (opazovana) spremenljivka ali indikator. 

c) Izvedba meritev tehnološkega znanja. 

 

Merjenje nam odgovori, kolikšna je mera tehnološkega znanja. Kot pripomoček za 

merjenje nam služi test kot merski instrument. Test predstavlja instrument/ 

sistematiziran postopek merjenja z navajanjem niza testnih postavk v poenoteni obliki 

[130]. S testom dobimo odgovor, kako dober je posamezni učenec v primerjavi z 

drugimi in domeno TP. 

 

Ocenjevanje predstavlja postopek zbiranja informacij o tehnološkem znanju, ki ga 

pridobimo s pomočjo testa. Odgovori nam, kako dobro učenec zna. Pri ocenjevanju 
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tehnološkega znanja gre za presojanje in vrednotenje izkazanega znanja 

posameznih učencev [132] na osnovi merjenja in/ali opazovanja [130]. V tem primeru 

z metodo merjenja določimo, kolikšno je tehnološko znanje. Če želimo uporabiti mero 

tehnološkega znanja za pridobivanje ocene pri pouku TI, presodimo, koliko se je 

posamezni učenec približal postavljenim učnim ciljem, in priredimo oceno. Merita se 

kvantiteta in kvaliteta znanja (Bloomova taksonomija). Ocenjevanje je lahko številčno 

(z ocenami od 1 do 5) ali opisno (učitelj besedno opiše, katere cilje in v kolikšni meri 

je učenec dosegel). Učenčevi pisni odgovori se zmerijo s številom pravilnih 

odgovorov na testno postavko večstranske izbire, učitelj pa na osnovi opazovanja 

pojava tehnološkega znanja naredi merila/lestvice za želeno vrednostno presojo 

[132] in razvrsti učence glede dosežene stopnje tehnološkega znanja od odličnih (5) 

do nezadostnih (1). Prikaz razmejenosti postopkov pri ocenjevanju tehnološkega 

znanja je razviden na sliki 4.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Slika 4.1: Vloga merjenja tehnološkega znanja pri TI [130]. 

 

Tradicionalna vloga ocenjevanja znanja je merjenje dosežkov učencev/dijakov v 

smislu zahtev (doseganja standardov) učnega načrta ter tudi za namene razvrščanja 

in izbiranja. Ocenjevanje je bilo znano kot eno izmed področij izobraževanja, ki je 

odporno na spremembe [133,134]. Zdajšnji globalni trend [1,22,106,10,14] gre v 

smeri pristopa, kjer postaja ocenjevanje sestavni del procesa učenja in poučevanja. 

To pomeni značilne spremembe, ne le v načinu izvajanja ocenjevalnega procesa, 

ampak tudi na način obravnave rezultatov. To velja tudi za TP, in sicer v smislu, da 

konkurenčnost nacionalnega gospodarstva ni odvisna le od znanstvenikov, ampak 

tudi od prebivalstva, ki se lahko učinkovito prilagodi in uporabi široko množico novih 

orodij in tehnologij [91]. Zato bi morali biti predmeti ali vsebine TI prisotni na celotni 

Merjenje teh. znanja 
(test – dejan. mera) 

Vrednostna sodba 
(npr. odl. znanje) 

Kvalitativni opisi 
(opazovanje) 

Ocenjevanje 
tehnološkega znanja 

  in/ali 

 

+ + 
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vertikali izobraževanja. Še zlasti je pomembna umestitev vsebin TI v gimnazijske 

programe, kjer je največ srednješolske populacije [91].  

 

Izvor orodja za ocenjevanje je mogoče zaslediti že leta 2000 pr. n. št. [134], v ZDA pa 

je prvo navedbo merilne tehnike zaslediti v sredini 1850 [134]. Od začetka leta 1900 

pa do sredine 50. let 20. stoletja se je razvoj ocenjevanja povečal, saj je postal novi 

standard za merjenje individualne uspešnosti [133]. Merjenje TP je zahteven proces, 

saj kognitivne komponente TP (znanje, zmožnosti in KRO) in večplastnost zahtevajo 

celovit pristop. Do zdaj so znani poskusi izvedbenih instrumentov merjenja 

komponent TP in znotraj posameznih vsebinskih področji TI. Vsaka izmed 

komponent TP je zelo občutljiva in zahteva dobro poznavanje metodoloških 

značilnosti, vezanih na TP, in tudi vsebinski koncept [127]. Na primer: poznavanje 

kognitivne dimenzije TP glede na vsebino (poglavje 3.3).  

 

Do zdaj so bili primeri merjenja nekaterih vidikov/komponent TP zaznani na 

naslednjih ciljnih skupinah: pri učencih osnovne in srednje šole, učiteljih v omenjenih 

programih in pri zunajšolskih odraslih osebah. Zaznati je tudi zelo majhno število 

posameznikov ali organizacij, ki so se ukvarjali z oblikovanjem/zasnovo metod 

merjenja TP, kakor tudi odsotnost raziskovalne literature in virov na tem področju. V 

zadnjih 10 letih je zaznati le majhno število instrumentov/metod, ki so se posredno 

nanašali na merjenje TP, neposredno pa še ni bilo primera. V preglednici 4.1 je 

prikazan pregled metod za merjenje vidikov/komponent TP na ciljni skupini učencev 

osnovnih šol [77,39]. 
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Preglednica 4.1: Metode za merjenje vidikov TP učencev OŠ, kjer pomeni ZA znanje, ZM zmožnosti in 

KRO kritično razmišljanje in odločanje 

 

Ime metode Razvijalec Namen Izvajanje 
Komponenta TP 

ZA ZM KRO 
 

Ključi dela – 
uporabna 
tehnika 

American College 
Testing Program  

Merj. del. veščin in priprav. 
za del. mesto 

Večkrat, od 
leta 1992  1  

Odnos učencev 
do tehnike 

A. Bame, W. 
Dugger, Virg. 
Polyte. Inst.; J. de 
Vries, Eidh. Uni. 

Ocena odnosa in znanja 
učencev do tehnike in 
tehnologije 

Nekajkrat od 
leta 1998 v 
več državah 

1   

Merjenje 
dosežkov učnih 
standardov  

Massachusetts in 
Illinois State Board 
of Education  

Merjenje dosežkov učencev 
na 5 področjih in nadzor 
šolske izvedbe UN 

Redno letno, 
od leta 2001 1   

Popis učenčeve 
izvedbe 

Custer, Valesey, 
Burke 

Merjenje konstrukterskih 
zmožnosti učenca 

Večkrat, od 
leta 2001  1  

Seznanjenost v 
globalni družbi 

International 
Baccalaureate 
Organization 
(IBO 

Merjenje KRO-uporabe IK-
tehnologije. 

Enkratno, 
leta 2002   1 

Merjenje 
dosežkov učnih 
standardov 

Illinois State Board 
of Education 

Merjenje dosežkov učencev 
v naravoslovju in tehniki ter 
nadzor šolske izvedbe UN 

Redno, od 
leta 2003 1   

Izbira in 
izvajanje 
tehnologije 

International 
Baccalaureate 
Organization 
(IBO) 

Dosežki učencev (del 
kvalifikacij za končno 
spričevalo) 

Redno, od 
2003  1  

Merjenje 
tehnološkega 
znanja 

M. Castillo Merjenje poznavanja in 
razumevanja tehnologij 

Enkratno, 
leta 2010 1   

Merjenje IKT-
pismenosti 
TechYES 

Generation YES Merjenje obvladovanja 
izobraževalnih tehnologij 

Od 2010, na 
zahtevo  1 1 

 

Samo ena metoda (merjenje tehnološkega znanja) [39] je bila zasnovana z 

eksplicitnim ciljem merjenja TP, kot jo predpisuje ITEA, pa še ta le na komponento 

znanja. Obstajajo tudi instrumenti merjenja KRO, vendar ne v neposredni povezavi s 

tehničnim/tehnološkim problemom. Zaradi pomembnosti metodologije posameznih 

metod jih v nadaljevanju kronološko podrobneje predstavimo. Še več, iz preglednice 

4.1 je očitno, da do zdaj še ni obstoječe metode, ki bi merila vse tri komponente TP 

hkrati.  

 

1992. American College Testing Program izdela metodo za merjenje veščin oz. 

zmožnosti, ki jih predpisuje določeno delovno mesto; s pomočjo te metode so 

ugotovili primernost učencev za določen poklic. V metodi Ključi dela – uporabna 

tehnika je zajeto reševanje tehničnih problemov, kjer učenci rešujejo 32 vprašanj 

izbirnega tipa za razvrščanje problemov od preprostih do zelo kompleksnih. Naloge 

so točkovane enako, pravilni (najbolj pravilni) odgovor je 1 točka [77].  
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1998. De Vries, Bame in Dagger so razvili metodo, ki meri odnos učencev do 

tehnologije. Sestavili so testno baterijo s 100 testnimi postavkami, od katerih je skoraj 

polovica namenjena merjenju komponente znanja, preostale postavke pa se 

nanašajo na osebnostne lastnosti učencev glede na odnos do tehnologij. Pri testnih 

postavkah so uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico, kjer učenci označijo stopnjo 

strinjanja [77]. 

 

2001. Massachusets in Illinois State Board of Education sta razvila metodo merjenja 

tehnološkega znanja, in sicer merjenja izvedejo pri učencih, starih 11–12 let ter 14–

15 let. Za učence, stare 11–12 let, sestavijo 9 testnih postavk (odnos učenca do 

tehnologije), izbirnega tipa, 4 mogoči odgovori, za učence, stare 14–15 let, pa 10 

testnih postavk, kjer merijo znanje konstruiranja, projektiranja, materialov in sredstev 

za delo, poznavanje proizvodnje, biotehnologij in transportnih tehnologij [77].  

 

2001. Custer, Valesey in Burke so razvili metodo Student Individualized Perfomance 

Inventory, ki meri zmožnosti. Zmožnostim pripisujejo celo večji pomen kot 

tehnološkemu znanju [77,106]. Izraža predvsem pomembnost »narediti«, kjer naj bi 

bili učenci sposobni demonstrirati veščine oblikovanja/konstruiranja. Metoda meri 4 

dimenzije zmožnosti: zmožnost jasne opredelitve problema in zasnove, zmožnost 

razvoja načrta, izvedba modela/prototipa in evalvacijo tehnične rešitve [77]. 

Učenčeva izvedba se v vsaki dimenziji meri s skalo: strokovnjak, poznavalec/mojster, 

kompetenten, začetnik ali praktikant [77]. 
 

2002. IBO je razvil metodo 2002 za merjenje KRO-pismenosti informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Način izvedbe metode je zastavljanje vprašanj, iskanje in 

uravnoteženje informacij ter sklepanje in odločanje na podlagi informacij. Merjenje je 

bilo izvedeno s pomočjo 2-urnega izpita, ki je vseboval več vprašanj odprtega tipa. 

Za vrednotenje odgovorov ocenjevalec uporabi ocenjevalne liste (rubrike) z 

izdelanimi merili za točkovanje [77]. 

 
2003. Illinois State Board of Education je nadgradil metodo iz leta 2001, in sicer je pri 

sestavljanju testnih postavk uporabil tudi lastno razvito lestvico produktivnega 

mišljenja [77]. Testne postavke so izbirnega tipa, večina na 3. in 4. ravni po Bloomu, 

podobno tudi po lestvici produktivnega mišljenja [77].  
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2003. Mednarodna organizacija IBO je razvila metodo za merjenje zmožnosti 

učencev pri izbiri in izvajanju tehnologije. Leta 2001 je začela izvajati učni načrt za TI 

za področje srednje šole, ki poudarja uporabo znanstvenih informacij in "proizvodne 

tehnike" pri reševanju problemov [135]. Pri zaključnem ocenjevanju učencev uporabi 

metodo, ki vključuje tri izpite/teste (tipa papir in svinčnik), ki vsebuje različne tipe 

vprašanj, in sicer: večstranske izbire, s kratkimi odgovori in odprtega tipa z 

dopolnjevanjem. Prvi test se nanaša na zmožnosti diagnosticiranja/zaznavanja 

tehnoloških/tehničnih problemov in napak v delovanju, druga dva testa pa na 

zmožnosti reševanja tehnoloških problemov. Zmožnosti se nanašajo predvsem na 

veščino logičnega razmišljanja [77].  

 

2010. Castillo je razvil metodo merjenja tehnološkega znanja. Kot instrument je 

uporabil posttest, kjer so testne postavke izbirnega tipa. Za vsebino TiT je opredelil 

STP, na osnovi katerih je sestavil testno baterijo 172 testnih postavk. Za posttest jih 

je naključno izbral 25 in izvedel v 30 minutah [39].  

 

2010. Generation YES je razvil metodo merjenja pismenosti informacijsko-

komunikacijske tehnologije (PIKT). PIKT vsebuje 6 komponent, in sicer:  

a) ustvarjalnost in inovativnost; 

b) komunikacije in sodelovanje; 

c) raziskave in pretočnost informacij; 

d) KRO in reševanje problemov; 

e) digitalno državljanstvo; 

f) tehnološke operacije in koncepte. 

 

Metoda merjenja temelji na a) projektnem učenju (učenci izvedejo dva projekta), b) 

nadzorni učitelj uporabi ocenjevalne liste s 14 merili za vrednotenje rezultatov, c) 

računalniška in spletna orodja za izdelavo projektov, povratne informacije in 

primerjanje z drugimi. Rezultati merjenja niso formalizirani, služijo le v oporo učitelju 

pri poznavanju učencev in njihove rabe IKT [136]. 

 

Poleg uveljavljenih metod merjenja komponent TP so bile izvedene tudi številne 

raziskave, ki posredno vključujejo vsebinske ali metodološke elemente merjenja TP. 
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Shumway [137] je primerjal zmožnosti sodelovalno-sodelovalnih (sodelovalno 

skupinsko učenje, skupine učencev delujejo k skupnem cilju oz. izdelku) in 

sodelovalno-tekmovalnih (sodelovalno učenje, kjer si učenci pomagajo med seboj, 

vendar vsak izdela svoj izdelek) ciljnih struktur/oblik učnega dela v razredu za 

skupinsko reševanje tehnoloških problemov in izvedbo ter odnos učencev/dijakov do 

učnega okolja v okviru reševanja problemov v učnem laboratoriju. Naključno je izbral 

po 9 razredov za vsako skupino, znotraj tega pa razdelil učence (8. razred) v majhne 

skupine 3–5 učencev, kjer so reševali določen tehnološki problem. Skupine so imele 

podan tehnološki problem, potem pa so morali zasnovati, razviti, izdelati, preskusiti in 

dokumentirati rešitev s kratkim poročanjem rešitve problema. Končni vprašalnik je 

zasnovan na osnovi metodologije vrstniškega ocenjevanja po metodi garibaldi [137]; 

uporabljen je bil za zbiranje podatkov o odnosu dijakov do svojega učnega okolja, 

merjenje časa pa se uporablja kot kazalnik uspešnosti skupinskega reševanja 

problemov. Ugotovljeno je bilo, da je sodelovalno-sodelovalni razred/struktura imel 

bolj pozitiven odnos do različnih vidikov svojega učnega okolja kot učenci, ki 

sodelujejo v sodelovalno-konkurenčnem okolju.  

 

Dolgo časa uveljavljena in utemeljena metoda garibaldi [138] je za merjenje 

zmožnosti TP neprimerna, saj vprašalnik vsebuje le vprašanja po zadovoljstvu 

učencev pri reševanju problemov, medsebojno komunikacije (obe se oceni na 7-

stopenjski Likertovi lestvici) ter subjektivne vrstniške ocene o zmožnostih vrstnikov s 

7 opisniki [138]. Upoštevane so bolj afektivne kot pa kognitivne zmožnosti. Prvi del 

metode (snovanje in izdelava rešitve na modelu), ki jo priporoča Schumway, je zelo 

uporaben za merjenje zmožnosti (ročne spretnosti, kognitivne veščine), vendar 

časovno in materialno potraten, ob slabi postavitvi problema pa ne omogoča 

razmišljanja višjega taksonomskega reda, učenci se večinoma osredinjajo na trivialne 

rešitve ali rešitve s pomočjo metode poskušanja in napak [77]. 

 

Custer [139] kot najpomembnejšo komponento TP opredeli zmožnosti, ki pa jo omeji 

le na reševanje tehnoloških problemov. Razvije model, ki meri TP skozi reševanje 

tehnoloških problemov pri konstruiranju. Za vsebinsko osnovo uporabi STP, 

metodološko pa izvede opisno/kvazieksperimentalno metodo za ugotavljanje 

faktorjev, ki vplivajo na konstruktersko reševanje problemov. Uporabi dve skupini z 

12 in s 15 učenci – prva z urbanega središča, druga z ruralnega. Obe skupini sta 
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deležni različnih metod in oblik pouka. Eksperiment je izvedel v 2 dneh, časovno 

skupaj 8 ur, kjer so imeli učenci omejena finančna sredstva za material in neomejen 

dostop do informacij. Za merjenje izvedbe dela je uporabil zelo uveljavljeno metodo 

Student Individualized Perfomance Inventory in ocenjevalni list z merili Group 

Process [139], s pomočjo katerih sta dva zunanja ocenjevalca ocenjevala 

posamezne učence pri delu. Najprej v pilotnem testu (3 učenci), nato pa dvodnevnem 

glavnem testu prek 4 dimenzij: definicija problema, osnutek rešitve, prototip/model in 

vrednotenje. Custer je določil tudi kritične opise za posamezne stopnje pri 

konstruiranju, in sicer po 5-stopenjskem modelu od 5 – strokovnjak do 1 –  novinec. 

 

Metoda ne zajema merjenja vseh treh dimenzij TP; za večje vzorce (nad 50) je 

finančno in tudi časovno potratna, saj zahteva več dela ocenjevalcev. Priporočljiva je 

za manjše skupine, merjenje zmožnosti praktičnega (ne samo teoretičnega) 

reševanja problemov. 

 

Hilton [140] je meril zmožnosti učencev za reševanje problemov. Proučeval je vpliv 

integriranega UN na kognitivne dosežke, kjer je uporabil dve skupini učencev 

predmetne stopnje: 1) učenci z integriranim UN naravoslovja, tehnologije in 

matematike, kjer jih je učil učitelj tehnike, in 2) učenci brez integriranega UN 

navedenih smeri. Uporabil je kvantitativno analitično metodo, vključno z večstransko 

linearno analizo, kjer je uporabil zaključne ocene kot odločilno eksogeno 

spremenljivko. Ugotovil je nevtralne učinke na sposobnosti reševanja problemov. Pri 

skupinah osnovnošolcev, ki so imele integriran UN tehnike, matematike in 

naravoslovja, poučeval pa jih je učitelj tehnike, so bili zaznani negativni učinki 

integracije, kar se je izkazalo pri končnem učnem uspehu. Pokazalo se je tudi, da 

učenci doma ne uporabljajo računalnika za aktivnosti višjega kognitivnega reda v 

nasprotju z učitelji, kjer ima TI povečano rabo računalnika za pripravo in izvedbo 

pouka.  

 

Podobne ugotovitve je oblikoval tudi Kelley [22], ki je uporabil enako metodo kot 

Hilton, le da je imel v eksperimentalni skupini učence samostojnega predmeta TI, v 

kontrolni pa učence, kjer so vsebine TiT integrirane.  
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Končna ocena pri integriranem ali samostojnem predmetu TI še ni zadosten 

pokazatelj TP [39,77], služi pa lahko le kot spremenljivka pri testu, ki ustrezno 

nadomesti mero predtesta [141]. Nekateri avtorji so uporabili končno oceno predmeta 

TI kot ustrezno mero stanja TP [12,140] z utemeljitvijo, da so s pomočjo izkustvenega 

učenja in izboljšanja metod poučevanja z metodo poskusov in napak učitelji TiT 

zaznali bistvene napredke pri učencih. Ta se je kazal ne samo pri končnem učnem 

uspehu, ampak tudi pri večjih zmožnostih za reševanje problemov, večji 

usposobljenosti za delo z orodji in s pripomočki, pri čemer pa teh napredkov niso 

posebej merili, le subjektivno ocenili [12].  

 

Taylorjeva [59] je merila odnos učencev do TiT. Proučevala je, kako članstvo 

učencev pri različnih tehniških združenjih in zunajšolske tehniške aktivnosti vplivajo 

na TP učencev predmetne stopnje. Za merjenje odnosa do TiT TP je uporabila 

zasnovo STP (znanje), izsledke raziskav Galuppovega inštituta in udeležbo učencev 

pri preverjanju tehnološkega znanja v okviru projekta TECH–know, kjer so učenci tri 

leta delali in se učili po STP. Kot instrument ji služi vprašalnik, kjer uporabi 5-

stopenjsko Likertovo lestvico. Poleg osnovnih podatkov o učencih vprašalnik 

sestavljajo še 3 področja, kjer učenci odgovorijo, kako: 

a) zunajšolske tehniške dejavnosti vplivajo na razvoj zmožnosti kot del TP; 

b) razumejo TP, definiran s STP; 

c) zunajšolske tehniške dejavnosti vplivajo na splošni učni uspeh in osebni 

razvoj. 

 

S pomočjo kvalitativne in kvantitativne analize študije je ugotovila pozitivno korelacijo 

vpliva udejstvovanja učencev v tehniških združenjih in raznih tekmovanjih iz 

tehniških/tehnoloških vsebin na razvoj TP in splošni učni uspeh. Ugotovi tudi, da so 

STP primerna vsebinska osnova razvoja metode merjenja, kot trdijo tudi drugi avtorji 

[39,58,77,92,93,106,139], udeležba pri zunajšolskih tehniških aktivnostih pa je lahko 

dodatna spremenljivka, ki nadomešča mero predtesta. Pomanjkljivost se je pokazala 

pri uporabi Likertove lestvice, saj jo je že po pilotnem testu razširila s 4. st. na 5. st., 

priporoča pa 11-stopenjsko z natančnim opisom intervala, saj so tudi pri 5-stopenjski 

kategorije kolapsirale v dve (strinja/ne strinja) in s tem se zmanjša tudi stabilnost 

postavk. 
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Frank [95] je v svojih raziskavah proučeval sposobnosti KRO-učencev. Oblikoval je 

dve skupini učencev, ki sta bili deležni različnega pouka. V prvi so bili tisti, ki so imeli 

pouk v obliki projektnega učnega dela, v primerjalnem skupini pa tisti, ki so bili 

deležni tradicionalnega pouka. Kot metodo je uporabil kvalitativne metode, in sicer 

neposredno aktivno opazovanje, ocenjevanje in vprašalnike. Učenci so morali kritično 

zasnovati in izdelati tehnološki izdelek, kritično ovrednotiti, poiskati primerne 

alternative in narediti študijo iztrženja (mogoče koristi/izgube). Na osnovi 

vprašalnikov je oblikoval štiri polja: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti/izzivi. 

Pri učencih projektnega učenja je ugotovljena večja samozavest pri sprejemanju 

ključnih odločitev, izboljšanje učnih sposobnosti in kritičnega razmišljanja. 

 

Čeprav metoda vsebinsko pokriva vse elemente KRO, je za merjenje KRO TP 

neprimeren z vidika porabe časa in finančnih sredstev, ravno tako je kvalitativni 

pristop subjektiven. Uporabnost je smiselna za manjše skupine učencev (do 25).  

 

Mawson [60] je meril tehnološko znanje in zmožnosti učencev od 1. do 3. razreda. 

Metoda je zasnovana na primeru 3-letne etnografske longitudinalne raziskave na 25 

učencih 1. triade OŠ. V 1. razredu so bili vsi učenci v istem oddelku, v 2. razredu so 

jih razdelili na tri oddelke, v 3. razredu pa na šest oddelkov, pri čemer so jih v 2. in 3. 

razredu poučevali drugi učitelji. Za določitev TP učencev je uporabil triangulacijo več 

metod, in sicer a) prispevek učenca: portfelj učenca (risbe, skice, testi), slikovne 

posnetke izdelave ter zvočne posnetke diskusij in razlag, metoda razgovora in 

intervjuja z učenci, b) prispevek staršev: strukturiran intervju in c) prispevek učitelja: 

strukturiran intervju. Ugotovljeno je bilo, da na razvoj TP učencev vplivajo 

intelektualne zmožnosti, osebne dispozicije k tveganju pri načrtovanju, uporabi in pri 

preskušanju tehnologij, domače okolje/zunajšolske tehniške dejavnosti in spol. To 

poimenuje osebnostni faktorji. Kot druga kategorija, ki vpliva na vse učence enako, 

pa je šolsko okolje (učitelji, opremljenost, politika šole) in kot širša šolska politika 

(izobraževalne prioritete oz. vladna politika). To poimenuje sistemski faktorji vpliva na 

TP. Ugotovil je tudi, da je ključni faktor vpliva na TP osebna dispozicija k tveganju pri 

načrtovanju, uporabi in pri preskušanju tehnologij [60]. 

 

Metodološko gledano, je metoda zelo ustrezna za merjenje vseh komponent TP – ne 

samo znanj in zmožnosti – na razredni stopnji. Za primer predmetne stopnje pa bi 
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opustili metodi prispevka/ocene staršev in učiteljev. Več pozornosti pa bi morali 

usmeriti na vsebinska področja TiT pa tudi testiranju (predtest, vmesni in končni test) 

po stopnjah oz. razredih. To nam omogoči, da ob ustreznih popravkih dosežemo 

večjo občutljivost in zanesljivost metode. 

 

Castillo [39] je meril TP kot komponento znanja, pri čemer je izvedel 10-dnevni tečaj 

z eksperimentalno skupino učencev po STP in enkratno s testom meril 

učinke/povprečno znanje eksperimentalne in kontrolne skupine. Uporabil je Raschev 

enoparametrski model odgovora na postavko s težavnostjo postavke kot edinim 

parametrom. Prednost tega modela se kaže v robustnosti in zadostnosti [142], saj je 

skupni dosežek na preskusu zadostna statistika in sledi temeljnim principom 

objektivnega merjenja. Ne uporabi pa parametrov, kot so: diskriminativnost, možnost 

ugibanja itn., katerih vključitev v večparametričen model poveča občutljivost, 

zanesljivost in veljavnost metode. 

  

Trenutno ni obstoječega orodja ali metode, ki bi lahko izmerila vse dimenzije TP 

(znanje, zmožnosti in KRO) hkrati. Za ocenjevanje TP bi bilo koristno uporabiti več 

pristopov za oceno učenčeve percepcije/zaznavanja in tudi zmožnosti [1]. 

 

Obstoječe mogoče metode, ki se lahko uporabijo kot pristopi merjenja posamezne 

dimenzije TP, predstavljamo v nadaljevanju označene z 1–15. 

 

1) Pri računalniškem merjenju je uporaba računalnika ključnega pomena za merjenje 

uspešnosti nekaterih atributov, kot sta nazornost in reševanje problemov, ter ne 

smejo biti povezani z računalniki in s tehnologijo [77], [143].  

 

2) Demonstracije/predstavitve/večpredstavnost zahtevajo od učencev, da 

demonstrirajo in predstavijo rezultat njihovega načrtovanja, invencije ali ustvarjen 

ročni izdelek [10].  

 

3) Posamezne in skupinske aktivnosti zahtevajo, da je vsak učenec odgovoren za 

svoje delo in je del projekta družbeno porazdeljene mreže strokovnega znanja, 

organiziranega dela ali raziskave z enim, dvema ali z več posamezniki [12].  
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4) Neformalna opazovanja/razprave omogočajo učencem, da opazujejo in/ali 

razpravljajo posamično ali kot skupina o delu in interakcijah, ki se pojavljajo pri 

reševanju problemov procesa projektiranja/oblikovanja kakor tudi omogočajo 

interakcije z drugimi učenci [10].  

 

5) Postavljanje odprtih vprašanj na vprašanja, ki omogočajo učencem, da ugotovijo 

svoje razumevanje informacij, ki so se jih naučili, in poskušajo ugotoviti učenčevo 

napačno predstavo in uporabljajo te informacije za prilagoditev pouka [137,139].  

 

6) Testiranje s pomočjo papirja in svinčnika je metoda ocenjevanja, ki omogoča 

učencem, da pokažejo svoje razumevanje pri testu izbirnega tipa, eseju ali pri drugih 

oblikah testa z uporabo papirja in svinčnika [77,135].  

 

7) Merjenje izvedbe kaže, kako učenci opravljajo nalogo in uporabljajo znanje, ter 

oceni, kaj učenci znajo in lahko naredijo. Merjenje izvedbe je namenjeno presoji 

učenčevih sposobnosti za uporabo posebnih znanj in raziskovalnih veščin. Večina 

merjenj izvedbe zahteva, da učenci manipulirajo z opremo za reševanje problema ali 

pa pri analizi. Raznovrstna merjenja izvedbe kažejo različne pristope reševanja 

problemov, kar omogoča vpogled na učenčevo raven vsebinskih in procesnih znanj 

[10,139,144].  

 

8) Portfelji in učni listi/delovni vzorci dela učencev so zbrani in organizirani ter 

vključujejo izsledke raziskav, uspešne in manj uspešne zamisli, opombe glede 

postopkov in zbrane podatke. Portfelj je lahko v veliko oblikah – od fotografij, ki 

prikazujejo učencev napredek/rast in razumevanje do javnih elektronskih časopisov, 

ki prikazuje delo, končano v časovnem obdobju [60,144,145].  

 

9) Projekti/proizvodi/mediji in/ali videoposnetki/diapozitivi/plakati omogočajo 

učencem, da dokažejo in uporabijo svoje znanje in sposobnosti v elektronski obliki, 

plakatih in/ali videoformatu. Ti so lahko v različnih oblikah in so omejeni s časom, z 

viri in domišljijo [10,60,144].  

 

10) Poročevalna/raziskovalna metoda dokazuje sposobnosti učencev za delo na 

projektu ali temo, ki se bo končala v dokumentu študija [10,144].  
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11) Rubrike/liste za test so vrsta merjenja, dana učencem z merili, ki so iz vsebine 

standardov. Točke ali besede so določene za vsak stavek/frazo ali raven dovršenosti. 

Ta metoda omogoča povratne informacije učencem o svojem delu v ključnih 

kategorijah in jo je mogoče uporabiti za sporočanje dosežkov učencev staršem in 

skrbnikom [10,139,144].  

 

12) Intervjuji učencev (pisni ali ustni) omogočajo učencem, da pokažejo svoje 

spretnosti in znanja v ustni obliki z vnaprej načrtovanim zaporedjem vprašanj [60], 

[146].  

 

13) Metoda samomerjenja spodbuja posameznike, da učenci sami izmerijo svoje 

znanje, uspešnost izvedbe in rezultate dela [91].  

 

14) Merjenje vrstnikov. Tukaj učenec/dijak izmeri znanje drug drugega. Najpogosteje 

se pojavlja v povezavi z mero zmogljivosti/izvedbe in pri recenziji/kritičnem pregledu 

izdelka. Pri tem ni nujno, da se zapiše z rubrikami. V nekaterih programih ima vsak 

učenec/dijak ali skupina za nalogo, da kritizira ustno in pisno zmogljivost in izdelke 

najmanj ene druge ekipe v razredu [10,138,139]. 

 

15) Tekmovanja. Pristop, ki ga uporablja veliko šol za merjenje tehnološkega znanja. 

Namen je poudariti uspešnost učenja učencev v drugih šolah in pomagati učiteljem 

TiT, da najdejo načine/metode za izboljšanje poučevanja s pomočjo metode 

primerjalnega preverjanja z drugimi šolami [59], [144]. 

 

Poleg mogočih pristopov k merjenju TP pa so avtorji predlagali še svoje modele, ki 

omogočajo celovitost merjenja TP. V nadaljevanju predstavljamo a) smernice ITEA 

[1], b) tehnološki profil [92] in c) model 4ING [106].  

 
 

a) Smernice ITEA. Namen STP je, da učenci/dijaki dosežejo TP s sodelovanjem 

v učni vsebini kurikuluma, ki je bil zasnovan na STP in z njimi povezanih meril 

[1]. Kot dodatek k STP je dokument, ki določa, kako je treba oblikovati in 

izvesti ocenjevanje TP (priloga 12.6) [91]. Učenci, ki lahko suvereno 
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predstavijo/naštejejo podatke o dejstvih (pomnjenje), ne nujno napredujejo 

tudi pri razvoju TP. Da bi dosegli TP, ITEA zagotavlja učiteljem smernice za 

obravnavo ali razvoj ocenjevanja [91]. Pomembno je poudariti, da ta dokument 

ne zagotavlja testa, kviza ali katerih koli drugih orodij za ocenjevanje, ampak 

mora biti to učitelj TiT, ki ustvari ali razvije ta ocenjevalna orodja za 

ocenjevanje, ali so učenci dosegli želene rezultate izobraževanja skladno s 

STP. Na STP zasnovan test TP je izvedel [39], in sicer je meril komponento 

znanje [39]. 

 

b) Tehnološki profil. Kot strategija za oceno TP je predlagana izdelava 

tehnološkega profila [92]. Ta nam pove, kakšna je mera TP, merjena z 

doseganjem določenega standarda. Merjeni morajo biti vsi STP (20). V ta 

namen se pripravi dvajset delnih testov, ki merijo tehnološko znanje. Kot 

navajajo številni avtorji [22,39,77,92,93], ni univerzalnega instrumenta, ki bi 

meril vse tri dimenzije TP (znanje, zmožnosti in KRO) naenkrat. Za določitev 

tehnološkega profila se predlaga strategija testne baterije (TB), ki vsebuje dve 

delni TB, in sicer za merjenje splošne in posebne usposobljenosti [92]. Kot 

dodaten predlog pa je uporaba TB, ki bi definirala samo močne in šibke 

lastnosti učenca; na osnovi teh se izdela osebni tehnološki profil [143]. K 

izdelavi tehnološkega profila se predlaga tudi tipološki pristop [92]. Ta pristop 

temelji na merjenju odnosa posameznika do tehnologije. Pri tem uporabljamo 

različne pregledne vprašalnike in merske lestvice, na primer kazalnik Myers-

Briggs (MB) in pokazatelj osebnosti/temperamenta Keirsey [92], [139]. V tem 

primeru se posameznikovo znanje, spretnosti in stališča glede tehnologije 

uporabijo za razvrščanje in kategoriziranje posameznikov glede na lestvice 

tehnoloških zmogljivosti, interesa ali razpoložljivost. Poskusni test izdelave 

tehnološkega profila je bil opravljen leta 2004 na srednji šoli [92].  
 

c) Model 4ING. Nemško krovno združenje sveta šol za TI predlaga svoj model 

merjenja TP, ki pa razen pilotnih poskusov še nima stalne rabe [106]. Za 

merjenje znanja predlagajo test večstranske izbire (zaprti tip testa). Testne 

postavke v tem primeru preverjajo dejstva in pravila, ki upravljajo z dejstvi. Za 

vsebinsko osnovno se uporabi UN. Za veščine, ki temeljijo na procesnem 

znanju/spominu, predlagajo odprt tip postavk ali postavke dokončevanja 
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stavka, ki se nanaša na standardne tehnološke probleme, ki se rešijo na 

ustaljen/znan način. Ta metoda je uporabna tudi za učenje, ne samo 

testiranje. Testiranje KRO je zahtevno, saj terja uporabo eksplicitnega 

spomina, kjer učenec pokaže svojo usposobljenost. Ne samo tega, kar zna 

narediti, ampak tudi, kako to naredi. Za večjo učinkovitost predlagajo netipične 

in nestandardne problemske postavke, ki jih učenci/dijaki do zdaj še niso 

obravnavali pri pouku. Za dokumentiranje rešitve učenci izdelajo seminarsko 

nalogo ali esej, za zahtevnejše problemske situacije pa 4ING predlaga timsko 

delo v skupinah 3–5 učencev s končnim poročanjem in z medsebojnim 

vrednotenjem rešitev. Ocenjevalec je tokrat nadzorna oseba, ki vsakemu 

učenci priredi svojo rubriko in ga spremlja po merilih uspešnosti [106].  

 

Povzetek metod, upoštevajoč prednosti in slabosti, ki jih poudarjajo avtorji 

posameznih metod, z označeno primernostjo uporabe/načina izvedbe za merjenje 

posameznih komponent TP, kot je predlagano v [147], je predstavljen v preglednici 

4.2. 

 
Preglednica 4.2: Povzetek metod z označeno primernostjo uporabe, kjer je 1 – šibko ujemanje, 2 –  

srednje ujemanje in 3 – močno ujemanje za združene metode, kjer pomenijo IO – izbira odgovora, 

RPO – razširjen pisni odgovor, NIR – neposredna izvedba/izdelava in rubrike, RM – računalniško 

merjenje, OK – osebne komunikacije (spraševanje, predstavitve, intervjuji, poročanja ...), P – portfelj 

(papirna in elektronska dokumentacija), VMR – vrstniško merjenje in rubrike, T – tekmovanja (test 

znanja), TeP – tehnološki profil (pregledni vprašalniki, lestvice). 

 
Merjena  
dimenzija 

Integrirana metoda 

IO RPO  NIR RM OK  P VMR T TeP 

Znanje 2 3 1 2 3 2 2 2 2 

Zmožnosti 2 1 3 2 1 2 2 1 2 

KRO 2 2 1 2 3 1 2 1 1 

Skupaj točk 6 6 5 6 7 5 6 4 5 

 

Največ točk zbere združena metoda OK, vendar je časovno zelo potratna. 

Enakovredne so metode IO, RPO, RM in VMR. Metoda IO odpove pri testu 

zmožnosti neposredne izdelave ali testa veščin, je pa zelo primerna za test reševanja 

tehnoloških problemov in diagnostike problemov/nepravilnosti delovanja ob dobri 

izdelavi testnih postavk. RPO tudi odpove pri testu veščin in neposredne izdelave, 
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močno področje je znanje. Sestavljavec testa mora zelo natančno izdelati merila za 

vrednotenje odgovorov. RM je v veliko pogledih enak IO, zahteva pa primerno 

opremljeno računalniško učilnico. VMR z uporabo rubrik enakomerno meri vse 

dimenzije, je pa zelo subjektivna, ker učenci sami merijo znanje vrstnika. 

 

4.2 MERJENJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V SLOVENIJI  
 

Pri nas se je ocenjevanje dosežkov tehnične vzgoje pojavilo po 2. svetovni vojni, kar 

je bilo zajeto tudi v UN. Ocenjevanje je bilo zasnovano na učnih standardih. Tehnična 

vzgoja je v takratnem času imela med vsemi predmeti v osnovni šoli veliko možnosti 

za celovit razvoj psihomotoričnih in socialnih sposobnosti učencev. Prav zato je bila 

takrat pripravljena opisna lestvica za preverjanje in ocenjevanje znanja, ki je bila 

preizkušena in sprejeta v več okoljih [52]. 

 
Zdaj se za ocenjevanje znanja iz TiT uporablja metoda nacionalnega preverjanja 

znanja (NPZ), ki ima osnovni namen oceniti miselne sposobnosti učencev in 

predvsem znanje, ki so ga pridobili v učnem procesu. NPZ iz TiT, ki ga učenci 

opravljajo ob koncu tretjega obdobja oziroma ob koncu 9. razreda, se je prvič izvajal 

v šolskem letu 2007/2008 in nato drugič v šolskem letu 2009/2010. S pomočjo NPZ 

dobimo vpogled v stopnjo doseganja razpisanih standardov znanja, ki jih določa učni 

načrt. Test znanja zajema z minimalnimi in s temeljnimi standardi pridobljeno znanje, 

ki pa v večini zajema nižje miselne ravni po revidirani Bloomovi lestvici. Preverjajo se 

lahko le standardi znanja, ki so določeni z učnim načrtom [148]. Vsebina preizkusa je 

zajemala sklope človek in ustvarjanje, ekonomika, informacijska tehnologija, 

dokumentacija, gradiva in obdelave, tehnična sredstva ter prometna sredstva [148]. 

 

Metodološko gledano, gre za posttest 20 testnih postavk, čas pisanja je 60 minut. 

Postavke so različnega tipa, in sicer je polovica (10) izbirnega tipa (10), druga 

polovica pa je sestavljena iz postavk dopolnjevanja in kratkih odgovorov, postavk 

razvrščanja in povezovanja, postavk s slikovnim odgovorom in iz strukturiranih 

postavk. Pri pregledu strukture znanja ugotovimo, da je NPZ pri predmetu TiT 

zajemal tri ravni zahtevanega znanja. Te pa so: a) znanje in poznavanje, 30 %, b) 

razumevanje in uporaba, 55 %, in c) samostojno reševanje novih problemov, 
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samostojna interpretacija, vrednotenje, 15 % vseh zajetih postavk. Zadnji sklop 

vsebuje elemente zmožnosti reševanja tehnoloških problemov kot dela TP. Tudi NPZ 

uporablja enoparametrijski Raschov merski model [142], ki upošteva le en sam 

parameter (težavnost postavk). Postavke se točkujejo različno, najmanjša enota je 1 

točka, največja 3 (sestavljena iz treh podpostavk, vsaka po 1). Ustreznost postavk 

NPZ ugotavlja s pomočjo analize krivulj ICC (Item characterstics curve) [149].  

 

Drugi tak primer merjenja dela komponente TP je pri nas izvedel M. Juretič [150]. Cilj 

tega merjenja je bil celostno oceniti znanje iz tehničnega risanja pri TiT. Na osnovi 

standardov znanja je zasnoval post-test, 6 testnih postavk različnega tipa. Tipi testnih 

postavk so: a) izbirni tip, b) naloge povezovanja, c) naloge kratkih odgovorov, d) 

naloge urejanja, e) naloge dopolnjevanja in f) problemske naloge.  

 

Pri testnih postavkah se upošteva tudi določena kognitivna stopnja po Bloomu, 

primerno so tudi točkovane po težavnosti. Minimalna enota je 1 točka, maksimalna 5 

točk. Ugotovitve v primerjavi z NPZ so: 

a) razhajanje v uspešnosti glede tipa postavk ni; 

b) pri NPZ so učenci dosegli tudi 3. taksonomsko stopnjo; 

c) razhajanj glede na minimalne in temeljne standarde ni; 

d) majhna razlika glede povprečnega dosežka. 

 

Metoda je ustrezna za merjenja tehnološkega znanja, zahteva natančno izdelavo 

navodil za vrednotenje znanja, časovno potratna ob večjem številu testnih postavk, 

primerna za manjše vzorce.  
 

4.3 POMANJKLJIVOSTI OBSTOJEČIH METOD  
 

Obstoječe metode merjenja niso primerne, saj se objavljeni izsledki bistveno 

razlikujejo (tudi več kot 100 %) glede na dejavnike: a) isto merjeno komponento 

znanja, b) isto zasnovo učnih načrtov, ki so temeljili na STP, ali c) isti vzorec učencev 

zaključnega letnika OŠ, kar kaže na neprimernost metode in/ali neustrezno definicijo 

TP. Glavni vzrok je v dimenziji merjenja [12,39]. Večina študij se je ukvarjala le z 
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merjenjem tehnološkega znanja, katerega pa so posplošili kot TP. Kot navajajo 

[59,60,77,93,151], predstavlja dimenzija znanje manj kot 20 % celotne vrednosti TP. 

 

Problematiko UN za TI, ki temeljijo na bazi STP, je podrobno analiziral [152] in 

ugotovil neprimerno rabo/uporabo STP. V več primerih je potrdil neprimerno 

določanje vsebinske veljavnosti (VV) TB, saj v nekaterih primerih ocenjevanja te faze 

sploh ni bilo ali pa je bilo prepuščeno sestavljavcu testa, ki pa večkrat ni strokovnjak 

za vsa področja. V primeru ocene VV s pomočjo ekspertnega panela pa je bila 

podana le dihotomna lestvica, ali je postavka poravnana s STP ali ni. Večina 

sestavljavcev testa je upoštevala le komponento znanja, in to le na prvih treh 

kognitivnih stopnjah po Bloomu. Vzrok je tudi v odsotnosti procesnega znanja, za kar 

[77,139] predlagata lestvico produktivnega mišljenja skupaj v kombinaciji z Bloomovo 

taksonomijo za deklarativno znanje. V večini primerov manjka mera preverjanja 

vsebinske veljavnosti zunanjih evalvatorjev. Tam, kjer pa jih je zaslediti, pa prihaja do 

velikih odstopanj v oceni. Avtor [152] predlaga posebna navodila za uporabo 

ocenjevalnega instrumenta VV: 

1. Ocenjevalni instrument mora biti natančno opredeljen, kakšna je minimalna 

mera ujemanja testne postavke s STP in povezanimi MPP ter z vsebino TiT, ki 

je še primerna za ocenjevanje določene testne skupine. 

2. Usklajenost vsebine TI s STP in pri merjenju zaznano povečanje znanja 

učencev še ni zadosten pogoj, da instrument zares meri tehnološko znanje.  

3. Za oceno vsebinske veljavnosti vsebine TiT in ujemanja s STP ni pogoj, da 

imajo ocenjevalci zelo dobro poznavanje in razumevanje STP, je pa 

priporočljivo. V tem primeru imajo ocenjevalci visoko stopnjo natančnosti pri 

oceni korelacije UN TI s STP. 

 

Problem VV TB so zaznali tudi drugi [153-160], saj se pri obstoječem načinu 

določanja razmerja vsebinske veljavnosti (RVV) pojavi nerealna, precenjena vrednost 

usklajenosti med ocenjevalci za VV. Dozdajšnji načini določanja VV so temeljili na 

Likertovi 4-stopenjski lestvici, ki je pri ocenjevanju kolapsirala v dihotomno kategorijo 

in s tem povečala usklajenost med ocenjevalci/člani ekspertnega panela. Taka 

navidezna/nerealna usklajenost pri določanju težavnosti testnih postavk, 

poravnanosti testnih postavk s STP in z MPP pa tudi pri oceni objektivne 

razumljivosti testnih postavk se pojavi kot problem pri testu. Ta problem se kaže v 
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obliki pretežkih ali prelahkih tesnih postavk, pri nedokončanih/nerešenih postavkah 

testa zaradi pomanjkanja časa za reševanje, pri močnih korelacijah med testnimi 

postavkami, kar pomeni, da več testnih postavk meri isti MPP, česar pa pri dobrem 

testu ne sme. Stabilnost postavk je nizka in s tem je tudi nizka napovedna veljavnost 

rezultata. 

 

Zelo pomemben vzrok odstopanj v oceni je tudi oblika/izvedba testa. Nekatere 

organizacije, na primer IBO [135], še vedno uporabljajo klasično testiranje, in sicer za 

test veščin/usposobljenosti oblikovanja/konstruiranja itn. Ta način, znan kot angleški 

model iz 90. let prejšnjega stoletja, je uporabljen za ocenjevanje dosežkov pri TiT. 

Nekateri avtorji [22,58-60,77,161] to priporočajo le kot krajši delni test, ne pa kot je bil 

to primer angleškega modela 90-minutni test. Delni test veščin je treba še posebej 

ovrednotiti, saj bistveno prispeva k TP. Drugi avtorji pa zagovarjajo izvedbo s 

pomočjo predhodne obširne TB [92,39,93], iz katere generiramo test s čim več 

testnimi postavkami, ki naj bodo kratke, da je področje testiranja čim bolj široko in 

celovito pokrito. Haynie [162] je v svoji primerjalni analizi poudaril prednosti testov, še 

posebej večstranske izbire, ki imajo tudi statistično značilno višji učinek na 

pomnjenje/zapomnjenje, kot pa npr. vprašanja dopolnjevanja odgovorov in kratkih 

odgovorov itn.  

 

Odsotnost temeljite analize testnih postavk predtesta je zaznana pri več primerih 

merjenja TP. Nekatera nacionalna preverjanja znanj te mere ne upoštevajo/ne 

izvedejo, analizirajo le postavke na osnovi končnega testa in temu primerno 

uskladijo/pripravijo test za naslednje testiranje. Pri TP je problematična tudi 

interpretacija diskriminativnosti testnih postavk, saj ne gre le za test znanja, kjer so 

inteligentnejši/intelektualno sposobnejši učenci pričakovano uspešnejši. Testna 

teorija predvideva najboljše rezultate metode merjenja pri diskriminativnosti od 0,4 do 

0,5 [163]. Novejše raziskave pa potrjujejo, da je mera indeksa ustrezna že od 0,15 do 

0,5 [164,165], saj gre lahko za vsebinsko področje predmeta, ki je za razumevanje 

specifično in se loči od preostalih področij vsebine. V tem primeru tudi manj 

inteligentni/manj intelektualno sposobni učenci rešijo uspešneje naloge iz zmožnosti 

in sposobnosti KRO, le če imajo za to prirojene/pridobljene senzorične, motorične in 

mehanske zmožnosti [77] ali pa so imeli neposredno izkušnjo (delo, opazovanje) s 

pojavom, pri tem pa ne zmanjšujemo natančnosti testa. Test TP ne sme poudarjati 
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učenja "na pamet" in omogočiti boljšim učencem z boljšim kognitivnim znanjem in 

kognitivnimi veščinami/tudi metakognitivnimi), da bi imeli kakšno statistično 

pomembno prednost, kot trdijo številni avtorji, in sicer [60,77,79,92 ,93 ,97,145,166].   

 

Problematično je točkovanje težavnosti, saj če "nagradimo" težje naloge, bi morali 

"kaznovati" (odbitek) za napačne lažje naloge. Večina avtorjev [77, 129, 131,132, 

142, 147, 167-171,] meni, da so postavke opredeljene kot lahke ali težke glede na 

odgovore vseh posameznikov in posamezniki so ovrednoteni glede na vse postavke. 

Zato priporočajo enotno mero za vse testne postavke. Če bi postavke, ki bi jih 

točkovali bolje, izbirali po statističnem merilu (najtežje), to na vrstni red dosežkov 

posameznikov ne bi imelo posebnega vpliva in je brezpredmetno za interpretacijo 

dosežkov. Če bi bilo merilo izbire postavk arbitrarno (mnenje strokovnjakov o 

zahtevanem znanju, navidezna težavnost), vnašamo v merjenje subjektivni pogled, s 

katerim zameglimo siceršnjo empirično sliko dosežkov posameznikov – kaj jim je bilo 

dejansko težje ali lažje [129,132, 142,147,172].  

 

Trenutno ni univerzalne metode ali pristopa, ki bi omogočal učiteljem, šoli, staršem in 

učencem celovitejše razumevanje vpliva, ki ga ima pouk predmetov TI na učne 

dosežke učencev (znanje, zmožnosti in KRO) pri učenju konceptov TiT, kar se tudi 

odraža kot raven TP v vsaki državi. Če želimo razvijati in pospeševati TP, najprej 

potrebujemo ustrezno metodo, ki bo definirala elemente metode in tudi 

zunanje/sistemske dejavnike vpliva na TP.  

 

 
 
  



80 
 

  



81 
 

5 NOVA METODA MERJENJA TEHNOLOŠKE 
PISMENOSTI 

 

 5.1 Predpostavke  

 5.2 Določitev testne baterije 

  5.2.1 Določitev domene TB 

  5.2.2 Izbira tipa testa 

  5.2.3 Opredelitev testnih postavk 

  5.2.4 Določitev testnih postavk 

  5.2.5 Določitev vsebinske veljavnosti 

 5.3 Določitev testnih pol 

 5.4 Pilotni test 

  5.4.1 Določitev testa za merjenje TP 

 5.5 Določitev vzorca raziskave 

  5.5.1 Določitev velikosti vzorca 

  5.5.2 Izbira šol, učiteljev in učencev 

 

Poglavje zajema določitev nove psihometrične metode za merjenje TP (slika 5.1). 

Ključna elementa metode sta določitev TB in določitev preskušanja metode, kar je 

prav tako skladno s STP. Ta obsega podrobno določitev TB, določitev testnih pol za 

preskus merjenja, način izvedbe preskusa in določitev testa za merjenja TP. Na 

koncu določimo tudi vzorec, na katerem se izvede preskus metode in merjenje TP – 

velikost ter tudi ustreznost šol, učiteljev in učencev. 
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Slika 5.1: Metoda merjenja TP. 

Določitev testne baterije 

Berljivost in 
razumljivost (BiR), 
usklajenost z MPP 

(U), primernost 
postavke za določen 

razred (P) 

Strokovni 
panel 

Določitev testa 
za merjenje TP 

Določitev vzorca 
(velikost, izbira šol) 

Merjenje TP 

BiR, 
U, 
P 

NE 

DA 

Pilotni test 

Zanesljivost Kr 20 = α; 
faktorska veljavnost rxy, h

2; 
težavnost p, občutljivost rpbis 

 

α  > 
0,55 

DA 

NE 

rxy< 0,7  

 
h2> 0,4 p>0  rpbis>0 

   
DA DA DA 

DA 

NE NE NE NE 

Določitev testnih 
pol 

TK= 5   
STP12 

NE 

DA 5 pol, 35 postavk, 
KRO = 12, zmožn. = 

12, znanje = 11 



83 
 

Naša motivacija je razviti novo metodo merjenja TP (znanje, zmožnosti in KRO) 

učencev 9. razreda OŠ. Dozdajšnje metode merjenja so se nanašale predvsem na 

posamezno STP-komponento, merjenje znanja, merjenje zmožnosti ali na merjenje 

KRO. Poleg te slabosti so pri obstoječih metodah še naslednje:  

a) določanje in vrednotenje testnih postavk ne upošteva načel zasnove, ki 

temeljijo na zadnjih ugotovitvah na področju psihometrije;  

b) vsebinska veljavnost je zasnovana le na koeficientu usklajenosti med 

ocenjevalci – člani panela;  

c) pilotni test je bil uporabljen le za določanje mere zanesljivosti testne 

pole in določanja časa izvedbe testa;   

d) izvajanje je potekalo na statistično premajhnem vzorcu, saj so 

dozdajšnji avtorji, ki so merili komponente TP, računali vzorec raziskave 

brez upoštevanja kritičnih dejavnikov (razlike v velikosti skupin, 

statistični jakosti testa ...). 

 

Vse to je imelo za posledico, da se je izmerjeno tehnološko znanje razlikovalo pri 

enaki predpostavkah in vzorcu za več kot 100 % in kaže na potrebo po določitvi nove 

metode merjenja TP. 

 

Metodo merjenja TP razvijamo s pomočjo opazovanja in eksperimentalnega dela. S 

pomočjo eksperimenta preverimo skladnost izmerjenega (TP) z obstoječo teorijo o 

merjenju TP. Razlike, ki se kažejo v vsebinski veljavnosti (razumljivost testnih 

postavk, usklajenost postavk z domeno, primernost starostnem obdobju učenca), 

določitvi/izbiri testnih postavk, načinu določanja testne pole in v načinu določanja 

vzorca raziskave, vodijo k razvoju nove teorije in poznejših poskusov, ki zagotavljajo 

cikel prefinjenosti/izpopolnitve in izbire teorij.  

 

5.1 PREDPOSTAVKE  
 

Po pregledu obstoječih raziskav merjenja TP in obstoječih metod, ki merijo 

posamezne komponente TP, ugotavljamo, da se ocenjevanje TP favorizirano izvede 

s pomočjo posttesta [173,169]. Posttest je merilo nekaterih lastnosti ali značilnosti, v 

našem primeru TP, ki je ocenjen za udeležence v poskusu po učni obravnavi. 
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Zasnova naše metode merjenja TP ima glavni poudarek na zasnovi posttesta in 

temelji na pedagoškem eksperimentu kvantitativne raziskave.  

 

Pri zasnovi preskušanja s pomočjo enkratnega posttesta je treba upoštevati [169], 

[141]: 

a) prilagajanje raziskovalne metodologije pojavu v raziskavi in ne nasprotno; 

b) reprezentativnost vzorca razpoložljive populacije; 

c) zagotavljanje vsaj dveh ali več različnih lokacij za izvedbo raziskave;  

d) določanje ustreznih spremenljivk, ki nadomestijo mero predpreskusa; 

e) osredinjanje le na posamezno komponento sposobnosti; dejstvo je, da ima 

vsak učenec različne sposobnosti (intelektualne, mehanske, senzorične in 

motorične), ki se pri pouku ne razvijajo v enaki meri pri vseh, kažejo pa se v 

različni usposobljenosti za ravnanje; številne so zelo kompleksne (zlasti 

kombinacije) in jih je težko jasno prikazati; noben učinek ni dovolj razumljen, 

da je lahko podlaga za prakso merjenja;  

f) zagotavljanje izbire skupin raziskave, kjer je čim manj frontalnega pouka, čim 

več pa različnih oblik in metod pouka, ki spodbujajo socialno učenje; dejstvo 

je, da je premalo pozornosti socialnim vidikom učenja lahko resna 

pomanjkljivost merjenja zmožnosti; kako se učenec uči, je odvisno od njegovih 

osebnostnih lastnosti (temperament, značaj) in sposobnosti, tudi to pa je 

različno od vsebine naloge in situacije, v kateri se nahaja.  

 

Zasnova enkratnega posttesta za več kontrolnih skupin je podobna zasnovi 

enkratnega posttesta ene skupine, ki ni deležna določnega pouka/obravnave ali pa je 

deležna različnega pouka/obravnave [174]. Ob koncu intervencijskega obdobja so 

skupine, merjene z uporabo instrumenta, ki meri obravnavano snov (odvisna 

spremenljivka) [175]. Po tem raziskovalnem predlogu je mogoče izdelati metodo za 

merjenje in proučevanje variacij odvisne spremenljivke. 

 

V družbenih vedah in raziskavah v izobraževanju je uveljavljen način izvajanja 

raziskav kvazieksperiment. Gre za izvajanje eksperimentalne raziskave modelov brez 

naključnega izbora [176]. To še posebej velja v primeru izobraževalnega poskusa, 

izvedenega v okviru določil razreda, ki meri učenčeve sposobnosti ali intelektualne 

sposobnosti doseganja dosežkov, kot je TP. Kot rezultat učenci niso umetno 



85 
 

odstranjeni iz učilnice. Pri oblikovanju raziskave učenčevih zmožnosti in KRO se 

priporoča metoda kvazieksperimenta [169] – enkraten poskus poteka v okviru 

učnega okolja vsakodnevnih šolskih dejavnosti [176]. Poskus izvajamo brez 

predhodnega preskusa, saj bi tak predpreizkus lahko ogrozil notranjo veljavnost 

modela, saj lahko učenci izboljšajo svoje zmogljivosti in izvedbo zaradi izkušnje s 

predpreizkusom [176]. 

 

Metode merjenja TP lahko zasnujemo na dveh skupinah. Večina obstoječih metod, 

poglavje 4, ki se nanašajo na merjenje posameznih komponent TP, uporablja 

zasnovo na dveh skupinah. Z uporabo enkratnega posttesta daje tudi najboljše 

rezultate [39,130,176], ki se kažejo v večji zanesljivosti in veljavnosti. Metoda, 

zasnovana na eni skupini, se v primeru kvazieksperimenta ne priporoča, ker je 

težava v notranji veljavnosti metode, zato je vsaj ena kontrolna skupina obvezna 

[176]. Metode z več skupinami se pri kvazieksperimentalni zasnovi raziskav ne 

izkažejo, ker je težko kontrolirati spremenljivke, zlasti tiste, ki so posledica 

novonastalih okoliščin [176]. Metode merjenja z več skupinami so učinkovitejše pri 

longitudinalnem raziskovanju, kjer lahko kombiniramo metode in instrumente ter 

tekom let merimo učenčev napredek/dosežek.  

  

Za zasnovo naše metode izberemo pristop dveh skupin: kontrolna skupina (S2K) in 

eksperimentalna skupina (S1E) (preglednica 5.1). S1E je bila poleg rednega pouka TiT 

deležna tudi pouka izbirnih predmetov TI v OŠ. Kontrolna skupina S2K pa ni bila 

deležna pouka izbirnih predmetov tehnike, ampak le pouka TiT. Merimo 

dosežke/učne rezultate pouka TI skupin Di, kjer je i = 1, 2. Dosežki pouka D1 in D2 TI 

so v našem primeru izraženi s povprečno mero TP. 
 

Preglednica 5.1: Zasnova raziskave, pri čemer je S1E – eksperimentalna skupina, S2K, Di – učni 

dosežki (i = 1, 2). 

Skupina Izbirni predmeti TiT Dosežki/učni rezultati 

S1E X D1 

S2K  D2 

 

Zasnova raziskave se izvede v štirih zaporednih fazah: 1) določitev testne baterije, 2) 

določitev testnih pol, 3) pilotni test in 4) določitev vzorca raziskave. 
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5.2 DOLOČITEV TESTNE BATERIJE 
  

Določitev TB sestavlja več faz (slika 5.2), in sicer določitev domen TB, izbira tipa 

testa, opredelitev testnih postavk, določitev testnih postavk in določitev vsebinske 

veljavnosti TB. Zadnja faza je zasnovana s povratno zanko, saj moramo zagotoviti 

razumljivost testnih postavk, za kar pa se zahteva več korakov.  
 

 
 

     Slika 5.2: Določitev testne baterije. 

 

5.2.1 Določitev domene  
 
Določitev domen se nanaša na določitev vsebine in strukture TB. 

 

Vsebina. Kot vsebinsko osnovo izdelave postavk TB uporabimo STP. Učni rezultati 

so MPP posameznih STP. Merila STP so jasno opredeljena [1]. Specifikacija testne 

postavke se tako poenostavi [172], [146]. Postopek izbire in zasnove postavk TB se 

začne z iskanjem glavnih tehnoloških kategorij STP, poglavje 3.3, preglednica 3.1. 

Ugotovljeno je bilo, da vseh pet kategorij ustrezno predstavlja vsebinsko osnovo za 

testno baterijo. Vsaka kategorija določa, kaj se mora vsak učenec naučiti na štirih 

ravneh, in sicer v razredih 1–2, 3–5, 6–8 in 9–12. Vsak standard in MPP je povezan s 
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prejšnjimi standardi in z merili, ki določajo, kaj mora učenec znati in biti sposoben 

narediti, da bo TP [1]. Poleg kategorij STP, ki so organizirane v 20 standardov, so še 

MPP znotraj standardov za razrede 1–2, 3–5, 6–8 in 9–12. Za standarde, ki veljajo 

za učence 6.–8. razreda OŠ, je prirejenih 86 MPP, poglavje 3.3. Standardi (S1–20) so 

opisani/merjeni z različnim številom MPP (preglednica 3.1).  
 
Primer standarda in njegovega MPP. V prvi kategoriji, Narava TiT, prvi standard 

določa (preglednica 3.1), da bodo učenci razvili razumevanje značilnosti in področja 

TiT. Iz nabora MPP za STP se izlušči/opredeli merila za 6.–8. razred OŠ (v tem 

primeru obstajajo štiri) in za vsako merilo se izdelajo testne postavke za oblikovanje 

TB za to tehnološko kategorijo standarda. Kako so vprašanja ciljno 

usmerjena/tematika, kaj je potrebno učencem znati in kaj so učenci zmožni narediti v 

sklopu posameznega MPP skladno s STP, je opisano kot: 

a) Novi proizvodi in sistemi so razviti za reševanje problemov ali pomoč pri 

stvareh, ki jih ni mogoče izvesti brez uporabe tehnologije. 

b) Razvoj tehnologije je človekova dejavnost, ki je rezultat individualnih in 

sistemskih/kolektivnih potreb ter predstavlja sposobnost biti ustvarjalen.  

c) Tehnologija je tesno povezana z ustvarjalnostjo, kar se kaže na področju 

inovacij. 

d) Gospodarske družbe pogosto s prihodom izdelka na trg in z njegovim 

oglaševanjem ustvarjajo povpraševanje po izdelku.  

 

Metodološka ustreznost. Za zagotovitev ustreznega obsega TB, ki mora pokrivati 

86 MPP, je treba izdelati vsaj 172 testnih postavk, kjer bi vsak MPP pokrivali z dvema 

postavkama [39]. Za zagotovitev notranje veljavnosti TB se predvideva faktorska 

analiza testnih postavk. Tako je za vsak MPP treba razviti sklop vsaj treh testnih 

postavk za ocenjevanje ciljev za posamezno kategorijo/standard. Skupaj bo TB 

vsebovala 258 testnih postavk. Za ohranitev vsebinske veljavnosti morajo izbrane 

postavke ustrezati standardu in MPP na ravni njihovih interesov. Pomembno je 

opozoriti, da so v študiji uporabljeni MPP vključevali le tiste kategorije, ki so se 

nanašale na razrede 6–8 (preglednica 3.1). Višjo kakovost preskusa/testa dosežemo 

s tesnim ujemanjem posamezne specifikacije testne postavke [172].  
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5.2.2 Izbira tipa testa 
 

Za izbiro tipa testnih postavk [77,146,177,178] predlagajo uporabo vprašanj zaprtega 

tipa (izbirni tip) ali odprtega tipa. Pri izbirnem tipu postavk se pripravi nabor mogočih 

odgovorov, kjer učenci izberejo najprimernejši odgovor. Na primer: večstranska 

izbira, drži/ne drži, ujemanje in razlagalne vaje so primeri zaprtega tipa vprašalnikov. 

Pri postavkah odprtega tipa/dopolnjevanja mora učenec oblikovati ali dopolniti svoj 

odgovor. Na primer: kratek odgovor in esejska vprašanja predstavljajo postavke 

odprtega tipa. Postavke odprtega tipa so koristne, saj zahtevajo, da učenci uporabijo 

višje miselne procese, da najdejo rešitev, ki vključuje poznavanje dejstev, vzročno-

posledične odnose, logično sklepanje, kritično analiziranje in vrednostne sodbe [172], 

[130]. Pri razvoju metode merjenja TP smo izbrali uporabo pristopa postavk izbirnega 

tipa/zaprtega, še posebej postavke večstranske izbire, kot priporočajo 

[130,146,172,176]. Dokazano je, da postavke izbirnega tipa merijo poznavanje, 

razumevanje in uporabo rezultatov [130,146,154] in da ima test s postavkami 

večstranske izbire statistično pomembno višji učinek na pomnjenje/zapomnitev kot pa 

test dopolnjevanja stavka in kratkih odgovorov [162]. Tak test se lahko uporabi pri 

merjenju TP ne samo na koncu šolskega obdobja/razreda, ampak služi tudi kot 

učenje [147]. Dobro zgrajene testne postavke večstranske izbire lahko merijo skoraj 

vsako raven kognitivnega delovanja [77]. 

 

Ko so testne postavke večstranske izbire razvite za zagotavljanje veljavnosti in 

zanesljivosti, ne služijo samo za raziskavo dejstev, podatkov, imen in 

izoliranih/omejenih idej, ampak so lahko tudi učinkovito merilo spretnosti mišljenja 

višjega reda in sposobnosti reševanja problemov, še posebej če uporabimo poleg 

Bloomove taksonomije še Quellmalzovo za merjenje miselnih veščin višjega reda 

[179]. Pri testu večstranske izbire moramo poskrbeti za dobre odgovore (distraktorje), 

saj obstaja nevarnost, da testirani uporabi tehniko izločanja nepravilnih odgovorov in 

pride do pravilnega. V tem primeru testna postavka ne meri tehnološkega znanja ali 

zmožnosti, ampak veščine reševanja testa [77]. Pri merjenju TP se postavke 

večstranske izbire in naloge s kratkimi odgovori na vprašanja lahko uporabljajo za 

merjenje dejstev, znanja in konceptov glede TP kot tudi različne vrste/stopnje znanja, 

ki se lahko uporabljajo v različnih situacijah. Test večstranske izbire, zlasti pri 

merjenju sposobnosti, je treba interpretirati previdno. Reševanje problemov testne 
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postavke v omejenem okolju z več mogočimi odgovori je za testiranca drugačno. V 

tem primeru izbere pravilno rešitev, pri odprtih vprašanjih, kjer mogoče rešitve niso 

navedene/opredeljene, jo oblikuje/izdela, pri izvedbi reševanja problema v realnem 

svetu pa pridejo v poštev sposobnost za delo z orodji in materiali. Pri ocenjevanju 

zmožnosti avtorji [77,180,181] priporočajo uporabo računalniških simulacij za 

reševanje problemov, na primer "resne računalniške igre", didaktične/učne igre in 

podobni pristopi testov osebnosti. 

 

Dodatne prednosti večstranske izbire so, da učenci potrebujejo manj časa za 

zapisovanje odgovorov in da test zagotavlja večjo prožnost za oceno raznolikosti 

vsebine kot tudi različne ravni obnašanja. Večstranska izbira postavk zagotavlja 

večjo zanesljivost testa, ker vsako vprašanje omogoča natančno razlago cilja.  

 

Nekatere omejitve pri večstranski izbiri se kažejo kot zahtevnost in težka izdelava 

dobrih testnih postavk ter tudi velika poraba časa za izdelavo testa 

[130,146,154,182]. Poleg tega je večstranska izbira neučinkovita pri merjenju 

nekaterih vrst postavk, ki se nanašajo na reševanje problemov, kar pa lahko rešimo z 

ustrezno izdelavo močnih distraktorjev, ki lahko izsilijo tudi mišljenje višjega reda [77], 

[172]. Prav tako je večstranska izbira nezadostna pri zajemanju tistih postavk, ki 

omogočajo samo en odgovor za vsak zastavljeni problem. 

 

Pri izdelavi testni postavk se upoštevajo prednosti in slabosti izbirnega tipa 

[130,146,154,176,182]. Prednosti so povezane z njihovo sposobnostjo ugotavljanja 

intelektualnih lastnosti/atributov. Testne postavke so osredinjene na: 

a) merjenje sposobnosti učencev za razlago, diskriminiranje/razlikovanje, 

izbiranje in za praktično uporabo;  

b) osrednjo vlogo matične strukture oz. stebla postavk; matične strukture so 

izjave ali vprašanja posameznih postavk in morajo vsebovati osrednji problem, 

ki se nanaša na cilj: znanje, zmožnosti, KRO; 

c) praktičnost in realnost, ne pa akademskost in umetnost/nerealnost; 

d) zahtevano število odgovorov, in sicer pri testnih postavkah znanja 4, pri 

zmožnostih in KRO pa je vsaj 5 neodvisnih možnosti izbire [77,139,147,172]; 

e) postavke z odgovori, ki so očitno nepravilni, se ne vključijo, ravno tako se 

moramo izogibati različnim namigom v postavki; 
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f) pri pisanju seznama mogočega izbora morajo biti le-te ločenih mestih, in ko 

izbor vključuje vrsto številk, je treba te možnosti podati bodisi v naraščajočem 

ali padajočem vrstnem redu; 

g) pravilni odgovori morajo biti razpršeni, in ko je zahtevan negativen odgovor, 

mora bit jasen; 

h) bralni in miselni obseg reševanja posamezne testne postavke 1 minuta; 

i) določanje/ugotavljanje posebnih/podrobnih konceptov. 

 

5.2.3 Opredelitev testnih postavk 

 

Pri opredelitvi postavk TB uporabimo procesna in vsebinska pravila ter pravila 

matične strukture (stebla postavke), kot dodatno pa še splošna in posebna pravila za 

razvoj odgovorov. 

  

Procesna pravila. Uporabimo naslednja procesna pravila:  

a) Upoštevana je starost učenca, udeleženega pri preskusu. Priporočeni čas 

testiranja za učence, stare 14 do 15 let, je od 30 do 45 minut [130]. Temu je bil 

prilagojen tudi testni instrument in izbran čas na zgornji predlagani meji 45 

minut. 

b) Dovoliti je treba popravljanje in revizijo/pregled testnih postavk testiranega v 

času 5–10 minut [183].  

c) Upoštevati je treba čas testiranja za posamezno postavko. Učenci v tej starosti 

podajo odgovor na vprašanje večstranske izbire v eni minuti [146]. Pri 

določanju ustreznega števila testnih postavk [146] predlaga, da bi morali pri 

končnem testu uporabljati vsaj 10 in ne več kot 35 postavk. Optimalni test 

večstranske izbire vsebuje 20–25 testnih postavk. Pri uporabi manj kot 10 

testnih postavk je treba narediti le poskusno presojo/oceno in te ocene 

preveriti še z drugimi sredstvi. Izberemo zgornjo predlagano mejo, da test 

vsebuje 35 testnih postavk, kjer dosežemo večjo pokritost MPP in zadostnost 

med izvedbo, tudi za počasnejše učence.  

d) Upoštevati je treba zahtevano število odgovorov na postavko, optimalno 

težavnost p izbirnega tipa postavk 0,5 < p < 0,6 ter omejen čas reševanja 
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testa in vse skupaj uskladiti. S tem zmanjšamo uspešnost zaradi ugibanja in 

še vedno lahko izpeljemo test v načrtovanem času. 

e) Za merjenje TP avtorji [130,147,172,176,183] priporočajo metodo 

najpravilnejšega odgovora (pravilni odg. in distraktorji, brez napačnega 

odgovora). 

f) Odgovore oblikujemo vertikalno. 

g) Izogibamo se zavajajočim odgovorom, ki ne vodijo k pravilnemu odgovoru. 

h) Testne postavke morajo biti razumljive, čista slovnica, kratki in jedrnati stavki.  

i) Ker testne postavke ne vsebujejo trivialno napačnega odgovora, najpravilnejši 

odgovor/kombinacijo točkujemo z 1, distraktorji = 0, kot priporočajo 

[39,130,172,183].  

 

Vsebinska pravila. Upoštevana so naslednja vsebinska pravila [183]: 

a) Vsaka testna postavka mora biti zasnovana na učnem/izobraževalnem cilju. 

b) Osrediniti se na posamezni problem, raje kot na več problemov hkrati. 

c) Vsebina mora biti razumljiva starostnem obdobju učenca. 

d) Izogibamo se povezovanju problematike testnih postavk. Testna postavka 

mora biti neodvisna od drugih. 

e) Izogibamo se zelo specifičnim področjem znanja, zmožnosti in KRO. 

f) Izogibati se šolskim primerom testne postavke. 

g) Izogibati se testnih postavk, katerih vsebina temelji le na mnenjih. 

h) Postavka mora meriti pomembne ali značajne vsebine, ne pa trivialnih. 

 

Pravila stebla (matična struktura). Upoštevamo naslednja pravila [183], [176]: 

a) Vsaka testna postavka vsebuje steblo in odgovore. 

b) Postavke testa znanja vsebujejo dokončevanja stavka na koncu stebla, 

medtem ko lahko postavke testa zmožnosti in KRO vsebujejo dokončevanje 

matične strukture tudi na začetku ali sredini stebla. Mišljenje višjega reda 

testiramo tudi s postavkami, ki vsebujejo prostor za dokončanje stebla ali na 

začetku ali na sredini.  

c) Smer stebla mora biti jasna in logična. 

d) Izogibamo se pretiranemu besedičenju v jedru postavke. 

e) Steblo mora biti besedno pozitivno naravnano. 

f) Osrednja ideja/tema mora biti vključena v steblo, ne pa v odgovorih. 
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Pri izbiri testnih postavk moramo upoštevati še splošna pravila za razvoj odgovorov 

testne postavke, pravilo ključnega odgovora in pravilo razvoja distraktorjev. 

 

Splošna pravila za razvoj odgovorov [183], [176]:  

a) uporabiti čim več odgovorov na postavko, kolikor jih je izvedljivo v 

razpoložljivem času; 

b) odgovori si sledijo v logičnem ali številskem zaporedju; 

c) vsi odgovori so neodvisni in se ne podvajajo; 

d) dolžina odgovora/-ov naj bo približno enaka; 

e) izogibamo se odgovorom, kot je npr. vse zgoraj našteto, nič od tega, ne vem 

...; 

f) odgovori besedno pozivno naravnani; 

g) izogibati se odgovorom, ki dajejo namig izkušenim testirancem pri reševanju, 

npr. položaj pravilnega odgovora na sredini, pravilni odgovor daljši/krajši kot 

drugi ...; 

h) izogibati se namigom, ki s pomočjo slovnično nepravilne gradnje odgovorov 

nakazujejo na odgovor; 

i) izogibati se določljivk, kot sta nikoli in vedno. 

 

Pravilo ključnega odgovora [183], [176]: 

a) pravilni odgovor mora biti na različnih lokacijah v testnih postavkah 

enakomerno po vseh pozicijah; 

b) prepričamo se, da je le eden najpravilnejši odgovor. 

 

Pravilo razvoja distraktorjev [183], [176]: 

a) uporabimo verjetne in logične distraktorje; 

b) v vsebino distraktorja vključiti znane/pogoste napake (napačna razumevanja) 

učencev; 

c) izogibajmo se tehnično oblikovanih distraktorjev, 

d) uporabiti znane, vendar nepravilne fraze za distraktorje; 

e) uporabiti pravilne izjave, ki ne odgovorijo pravilno na postavko; 

f) izogibati se odgovorom, ki zahtevajo/sprožajo vživljanje (smeh, žalost ...). 
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5.2.4 Določitev testnih postavk 
 

Za zasnovo kakovostnih in učinkovitih testnih postavk moramo dobro poznati njihove 

lastnosti. Pri zasnovi upoštevamo naslednje lastnosti: 

 umerjenost postavke v vsebino, ki jo meri; 

 težavnost postavke, 

 občutljivost postavke (diskriminativnost); 

 kakovost distraktorjev; 

 korelacije med postavkami. 

 

Matična struktura (steblo) razvoja TB so STP (preglednica 3.1). Vsaka izmed 5 

tehnoloških kategorij (preglednica 3.1) vsebuje tri kognitivne dimenzije (znanje, 

zmožnosti in širše kompetence KRO), po katerih se meri TP, in skupno vsebujejo 20 

standardov TP. STP so različno porazdeljeni glede na posamezen TK, odvisno od 

pomembnosti le-te, in so ovrednoteni s 86 MPP za razrede 6–8 OŠ (preglednica 3.1). 

Razporeditev petih tehnoloških kategorij STP je naslednja: kategorija 1 ima tri 

standarde s sedemnajstimi MPP, kategorija 2 ima štiri standarde s petnajstimi MPP, 

kategorija 3 ima tri standarde z devetim merili, kategorija 4 ima tri standarde s 

trinajstimi MPP in kategorija 5 ima sedem standardov z dvaintridesetimi MPP. Tako 

določena vsebinska matrika [127] je bila tudi pogoj za izdelavo TB, ki vsebuje 258 

postavk. Za vsak MPP je bil glede na kognitivne dimenzije TP razvit sklop treh 

vprašanj (celovitost znanja, veščin in širše kompetence KRO) za ocenjevanje ciljev 

posameznega standarda, merjenih z MPP. 

 

Pri zasnovi postavk se je upoštevala lestvica produktivnega mišljenja (LPM), ki poleg 

kognitivnega znanja po revidirani Bloomovi taksonomiji (BT) upošteva tudi procesno 

znanje, ravno tako na 6 ravneh (BT 1–6). LPM priporoča veliko avtorjev za zasnovo 

testa večstranske izbire [77,139]. Test s postavkami večstranske izbire ima prednosti 

in slabosti, kar je razvidno v [77,146,174,175] in zahteva temeljito analizo. Učinek 

pomnjenja pa je pri testu večstranske izbire statistično značilno višji kot pri odprtem 

tipu testnih postavk ali kratkih odgovorih [162]. 
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Primeri testnih postavk za STP, št. 12 (Učenci se bodo naučili, kako se uporabljajo 

in vzdržujejo tehnološki proizvodi in sistemi.), za MPP 48 (Varno uporabiti orodja, 

materiale, pripomočke, stroje in naprave za diagnosticiranje, prilagoditev/optimizacijo 

in popravilo sistemov.).  

  

Za merjenje tehnološkega znanja so bile izdelane postavke izbirnega tipa, primer 1, 

ki lahko ob dobri zasnovi tudi izsilijo mišljenja višjega reda.  

 
Primer 1: Pri vgradnji ali popravilu elektronske naprave je najpomembnejši vidik, ki 

se ga moramo držati: 

A) priporočena navodila; 

B) priročnik; 

C) shema montaže; 

D) varnostni postopki. 

  

Da bi učenci prišli do pravilnega odgovora D, morajo najprej poznati sestavne dele 

naprave (BT 1), razumeti delovanje in pravilno rabo (BT 2). Analizirati je treba 

mehanizem delovanja (BT 4) ter sintetizirati pravilni in varni tehnološki postopek dela 

z napravo (BT 5). Učenci z neposredno izkušnjo z napravo so v prednosti. 

  

Zelo pomembna dimenzija TP so zmožnosti, ki so osredinjene na sposobnost 

opravljanja/izvedbe, na primer določenega tehnološkega procesa/postopka z 

vključevanjem niza dejavnosti in sposobnosti. STP predlagajo, da bi učenci do 9. 

razreda razumeli atribute oblikovanja in projektiranja in bili tudi sposobni 

konstruiranja. Merjenje zmožnosti se v našem primeru nanaša le na sposobnosti 

reševanja konstruktorskih problemov, ki s svojimi kognitivnimi procesi [8] spodbujajo 

mišljenje višjega reda. Pri gradnji postavk smo uporabili tudi Quellmalzovo 

taksonomijo [179] merjenja veščin razmišljanja (QT 1–5) s poudarkom na 3. stopnji –

primerjanje, 4. stopnji – sklepanje in 5. stopnji – vrednotenje, primer 2. Vse postavke 

tega tipa imajo minimalno zahtevanih 5 mogočih odgovorov, enotnih ali kombiniranih. 

Pravilni odgovor/kombinacija se točkuje z 1 točko, distraktorji z 0 točk. 
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Primer 2: Pri delu ________ za rezanje polistirena (na sliki) moramo ________. 

Vstavi manjkajoče besede na črte. 

 

A) s strojem – paziti na električni tok; 

B) z napravo – biti pozorni na vročo rezalno žico; 

C) z orodjem – nositi zaščitna očala in rokavice; 

Č) z napravo – uporabljati tehnični priročnik za delo z napravo;  

D) s pripomočkom – upoštevati navodila za varno delo. 

 

Za določitev pravilnega odgovora B mora učenec najprej poznati definicijo naprave, 

stroja, orodja (QT 1), razumeti zakonitosti (pravilnega) delovanja/rabe z glavnimi 

sestavnimi deli (BT 2), biti sposoben dela z napravo (BT 3), opaziti kritične točke 

delovanja (QT 4), povezati zakonitosti delovanja in vpliv na okolico (3. raven LPM – 

deklarativno), reproducirati metodološke razloge negativnega vpliva (3. raven LPM) 

in zasnovati teoretični model kontrole več spremenljivk (5. raven LPM – procesno). 

Učenci z neposredno izkušnjo imajo prednost pri reševanju. 

 

Dimenzija KRO vsebuje zastavljanje vprašanja, iskanje in tehtanje informacij ter 

odločanje na osnovi teh informacij. Ta dimenzija TP je tudi kognitivno 

najkompleksnejša dimenzija, ker zahteva tudi zavedanje o nepoznanih stvareh, 

dejstvih, o katerih lahko zastavljajo smiselna vprašanja in se izobražujejo na pravilen 

način [8]. Vprašanja te dimenzije so treh vrst: a) merjenje sposobnosti kritičnega/ 

kompromisnega odločanja, b) logično sklepanje po Tobin-Capie [17] in c) merjenje 

kritičnega razmišljanja po Watson-Glaser [18]. Tudi tukaj smo uporabili Quellmalzovo 

taksonomijo, zlasti na 4. ravni (QT 4). Vse postavke imajo 5 mogočih odgovorov, pri 

obrazložitvi pa tudi 5 razlogov, primer 3. Pravilni odgovor/kombinacija se točkuje z 1 

točko, distraktorji z 0 točk. 
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Primer 3: Debelejši karton 600 mm x 400 mm x 5 mm hočemo prerezati na polovico. 

S čim ga prerežemo, da se rob kartona ne trga? 

 

A) Z nožem za karton. 

B) Z nožem za papir. 

C) Z vzvodnimi škarjami. 

D) Z vibracijsko žago. 

E) Z vbodno žago. 

 

Za določitev pravilnega odgovora C mora učenec poznati zakonitosti rezanja, 

lastnosti materiala in uporabo (BT 1), razumeti primernost tehnoloških postopkov (BT 

2), za pravilni razlog 4 pa mora korelacijsko sklepati in imeti sposobnost identifikacije 

in potrditve relacij med spremenljivkami (QT 4); primerjati vrsto in kakovost reza (QT 

3), razumeti vpliv trdnosti materiala (BT 2), določiti tehnološko prednost in 

napovedati/predvideti rezultat (QT 4). Pravilni odgovor/kombinacija pri vseh treh tipih 

vprašanj je vrednoten z 1 točko.  

 

5.2.5 Določitev vsebinske veljavnosti  

 

Merski postopek je veljaven, če meri (v čim večji meri) tisto, kar naj bi meril. Merjena 

spremenljivka mora biti skladna s »predmetom merjenja«, tj. teoretično 

spremenljivko/konstruktom. Neveljavnost je sistematična napaka na prehodu iz faze 

konceptualizacije v fazo operacionalizacije.  

 

VV je opredeljena kot ustrezen in reprezentativen obseg, v katerem instrument 

ustrezno vzorči interesno domeno raziskave s poskušanjem merjenja pojavov 

[155,156,157] ter predstavlja začetni mehanizem za povezovanje abstraktnih 

konceptov z opazovanimi in merljivimi indikatorji [155]. Obstajata dva standarda za 

zagotavljanje VV: prvi – vzorčenje postavk in drugi – način gradnje postavk TB [156]. 

Za VV sta potrebni dve presoji: merljiv obseg vsake postavke za definiranje 

značilnosti in vrsto postavk, ki predstavlja vse vidike lastnosti. VV se uporablja za 

merjenje interesnih spremenljivk in tudi za merjenje ustreznosti vzorčenja vsebine 

postavk v vprašalniku.  

Razlog: 

1. Debeline nad 6 mm žagamo z vibracijsko žago. 

2. Je najhitreje. 

3. Je najvarneje. 

4. Je dovolj trden, da ga lahko prestrižemo. 

5. Ne porabimo električne energije. 



97 
 

Določanje VV se začne z razvojem metode merjenja [156]. Najprej se ugotovi 

področje konstrukta, ki bo predmet merjenja. To se lahko izvede prek pregleda objav, 

intervjujev ali fokusih skupin [156]. Po pregledu objav je mogoče izdelati natančne 

definicije vidikov interesov, jasno sliko omejitev, dimenzij in komponent predmeta 

raziskave [155,156]. Kvalitativna metoda je uporabna za določanje domene in 

konceptov konstrukta interesov. Tako je VV prek faze stroge presoje osnova 

kvantitativne mere in je odvisna od subjektivnosti presoje. Priporočljivo je uporabiti 

številčnejši strokovni panel z vsaj petimi člani (normalno 10–15), ki ocenijo stopnjo 

relevantnosti konstrukta z uporabo ocenjevalnih lestvic [155,156,157,160]. 

 

Razvoj metode za določanje VV merjenja TP je dvostopenjski, in sicer:  

1. Razvoj vsebinske matrike za ugotavljanje STP  z MPP za ciljno skupino 

učencev 6.–8. razreda OŠ in izdelava poskusne TB. 

2. Vzpostavitev VV s pomočjo pregleda/stroge presoje postavk TB, ki jo opravi 

strokovni panel s področja TI in kvantificirano umerjanje TB.  

 

Razumljivost besedila oz. testne postavke je ključnega pomena pri zasnovi dobrega 

testa. Zagotavljanje razumljivost terja veliko napora sestavljavca, da pripravi 

besedilo, ki je edinstveno v svoji vsebini (meri pojav), razumljivo in uporabno za 

ciljnega bralca. Problem sestavljavca besedila je, kako oceniti "berljivost" svojega 

besedila. Za določanje berljivosti obstajajo številne formule in metode, sestavljene na 

znanstveni osnovi, ki zagotavljajo analizo razumljivosti besedila.  

 

Pri izbiri naše metode zagotavljanja razumljivosti testnih postavk upoštevamo 

priporočila [130,172,184], da izbrana metoda: 

a) neposredno določi berljivost za razred oz. leta izobraževanja;  

b) pri testiranju učencev ne potrebujemo pilotnega testa berljivosti;  

c) omogoči preprosto uporabo/izračun;  

d) omogoči pretvorbo besedila, primernega za določeno starost učenca; 

e) mora imeti vpliv na večji učinek pomnjenja, razumevanja in na hitrost branja. 

 

Upoštevamo tudi, da: 

a) se mora za popolno zagotavljanje razumljivosti besedil poleg formul berljivosti 

uporabiti tudi strokovni panel (10–15 članov), ki besedilo prečisti/priredi  
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skladno s poznano terminologijo obravnavane snovi, kar predlagata [39] in 

[172]; 

b) obstoječe metode prav tako ne morejo meriti kompleksnosti besede ali 

besedne zveze in s tem natančno določiti, kaj je treba popraviti;  

c) metoda ne more meriti konteksta besedil, predhodnega znanja, interesne 

ravni, težavnosti konceptov ali skladnosti besedila [184];  

d) metode prilagajo matematični pristop k besedilu, kar je lahko omejitev pri 

raziskovanju [176], [169]. 

 

Za področje raziskav v izobraževanju za učence, stare 10–15 let, so primerne 

naslednje metode: 

 1) metoda objektivne razumljivosti Dale-Challe [185] je priporočena za vse 

 vrste besedil [184]; 

 2) metoda SMOG [186] je primerna za besedila, namenjena učencem 

 predmetne stopnje (12–15 let) in dijakom srednje šole; 

 3) Flesch Reading Ease [187] – gre za preprost pristop za oceno razumljivosti 

 in je primeren za vse vrste šolskih besedil.  

 4) Test Flesch-Kincaid [187] se za določanje berljivosti besedil na področju 

 izobraževanja najpogosteje uporablja. 

 5) Frayev graf [188] je zelo uporaben za določanje berljivosti besedil za 

 področje osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. 

 6) Indeks Coleman-Liau [189] je primeren za določanja razumljivosti besedil 

 učencev predmetne stopnje in srednješolskega izobraževanja.  

 7) Mistrikov model [190], ki pri določanju objektivne berljivosti upošteva tudi 

 ponavljanje besed. Uporaben je za strokovna besedila v učbenikih, manj za 

 testne postavke. 

 

Za učinkovito umerjanje vsebinske veljavnosti mora biti besedilo naloge/postavke 

natančno in pozorno izbrano, da bi bila uporaba jezika jasna, preprosto razumljiva in 

primerna za bralno raven učencev devetega razreda [39]. V ta namen se pri zasnovi 

besedila postavke uporabita metodi Flesch Reading Ease in test Flesch-Kincaid za 

določitev bralne ravni v testu in stopnje težavnosti [77,130,155,176]. Metoda Flesch-

Kincaid prevaja rezultat 0–100 na ravni šolskih razredov (od 7. do 19. leta starosti 

učenca/dijaka), zato je lažje učiteljem, staršem, knjižničarjem in drugim oceniti 
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stopnjo razumljivosti različnih knjig in besedil. To lahko pomeni tudi število let 

izobraževanja na splošno, potrebnih za razumevanje tega besedila, kar je 

pomembno, če je rezultat formule število, večje od 12. Za stopnjo razreda se 

izračuna:  

 

                                       9,158,1139,0 
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kjer je B – število besed, S – število stavkov in Z – število zlogov.        

 

Rezultat je številka, ki ustreza ravni določenega razreda. Na primer: če bi bil rezultat 

7.1, kaže, da je besedilo razumljivo za povprečnega učenca v sedmem razredu. 

  

Višje število točk v testu "Flesch Reading Ease" pomeni, da so testne postavke lažje 

za branje; nižje številke označujejo prehode, ki jih je težje brati. Za povprečnega 

učenca, starega od 13 do 15 let, je rezultat od 60 do 70, kar pomeni, da je besedilo 

lahko razumljivo. Stopnja berljivosti "Flesch Reading Ease" se izračuna z naslednjo 

enačbo: 
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B 6,84015,1835,206  ,     (5.2)  

         

kjer je B – število besed, S – število stavkov in Z – število zlogov.        

 

Ko je bil TB razvit, je bilo treba izdelati ustrezne ocenjevalne lističe z navodili za 

oceno strokovnega panela, ki dela neodvisno. Merila za določitev vsebinske 

veljavnosti so bila naslednja: a) jasnost in berljivost, b) usklajenost vprašanja z MPP 

in c) težavnost vsebinske postavke. Za ocenjevanje je bila uporabljena 11-stopenjska 

lestvica dokončevanja stavka, ki jo priporočajo [59,153,158-160]. Intervali lestvice 

tvorijo skupaj zvezno vrsto, pri čemer pomeni 0–3 nizko oceno, 4–7 srednjo oceno in 

8–10 visoko oceno. Tudi lestvica za oceno težavnosti je bila določena z izhodiščem 

11-stopenjske lestvice, pri čemer so bili intervali prevedeni v leta šolanja oz. starost 

učenca. Interval, ki določa medrazred, na primer 7/8, pomeni razvojno stopnjo 

primernosti ustreznega vprašanja za povprečnega učenca, če se član strokovnega 
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panela (ocenjevalec) ne more odločiti za določen razred. Ne pomeni pa aritmetične 

sredine, ampak zagotavlja primerljivost zveznih odzivov in daje boljše predpostavke v 

parametrični statistiki [158,159], hkrati pa se izognemo pristranskosti. Preden gredo 

testne postavke v pregled strokovnemu panelu, je treba zagotoviti razumljivost 

navodil. To se izvede prek manjšega panela (3–5) strokovnjakov iz vsebinskih 

področij TB [176]. Ko je ocenjevalni list za pregled TB določen in zagotovljena 

razumljivost navodil za delo panela, se pripravi ocenjevalni paket za vsakega člana 

panela. Primer ocenjevalnega lističa z merili za oceno VV je na sliki 5.3, navodila za 

delo panela pa v prilogi 12.8. 
 

 
 

   Slika 5.3: Ocenjevalni list vsebinske veljavnosti. 

  

Člani strokovnega panela ocenijo, kako so reprezentativne postavke glede na 

vsebino STP in tehnološke kategorije, primernost za učni okvir, novonastali učni načrt 

TiT in tudi splošno celovitost instrumenta. Ta ukrep je nujen in potreben, ker ima 

lahko instrument sprejemljivo usklajenost med ocenjevalci, ni pa vsebinsko usklajen z 

domeno [155]. Kot del procesa zagotovitve VV postavk TB je tudi revizija postavk, 

kjer člani strokovnega panela navedejo popravke za postavke, ki niso skladne s 

konceptualno definicijo spremenljivk. Ko merimo vsebinsko veljavnost, je nujno uvesti 

tudi kvantitativno mero [155].  

 

Večina avtorjev uporablja kot mero kvantitete indeks RVV, ki pa ima vrsto 

pomanjkljivosti [155-157,160,191]: 

a) neuporaben (časovno potratna metoda) za TB z velikim številom postavk;  
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b) ne upošteva ločenega VV-stebla testne postavke, kjer mora biti VVS > 0, in 

odgovorov VVO > 0, da je VV > 0; 

c) temelji na 4-stopenjski Likertovi lestvici, ki omogoči ocenjevalcem navidezno 

(visoko) usklajenost s kolapsom 4 kategorij v 2 in s tem se zmanjša stabilnost 

in napovedna veljavnost rezultatov; 

d) pri uporabi nove metode točkovanja postavk, ki temelji na stabilnosti in 

natančnosti postavk, ima napaka ocene panela bistveno manjšo pomembnost 

in s tem tudi doprinos indeksa RVV; 

e) neuporabna pri oceni postavk TB, ki merijo KRO, in deloma tudi postavk, ki 

merijo zmožnosti; postavke, ki merijo psihološki konstrukt, je težko usklajeno 

oceniti zaradi različnega odnosa/obnašanja ocenjevalca do testne postavke 

(stebla in odgovorov).  

 

Naša nova razvita lestvica z ustreznim številom in s kombinacijo kategorij v 

ocenjevalni shemi omogoča, da je tudi instrument z nizkim indeksom RVV 

sprejemljiv in glede na nizko selekcijsko razmerje omogoča uspešno selekcijo ciljnih 

zahtev [157,191]. Ocena VV-instrumenta mora biti unikatna in prilagojena vsebini in 

ciljem merjenja [157,191-193]. Postavke so umerjene glede na MPP znotraj 

določenega standarda, tako da ocenjevalec lahko prebere MPP in primerja postavko 

in možnosti odgovarjanja ter s tem določi vsebinsko usklajenost/ neusklajenost, kar 

je merodajno za potrditev/zavrnitev VV [191,194]. 

 

VV, ki jo določijo zunanji strokovnjaki, je stabilna in daje boljše predpostavke v 

parametrični statistiki, ravno tako pa omogoča izvedbo neparametrične statistike, če 

so variance nehomogene in porazdelitev ni normalna [195].  Načrtovanje faze 

pregleda mora biti natančno in vsebuje: 

a) strokoven izbor članov strokovnega panela; 

b) komunikacija s člani panela; 

c) način organizacije podatkov; 

d) način vrednotenja in uporabe podatkov. 

 

Po začetni fazi gradnje testnih postavk in meril za pregled/oceno vsebinske 

veljavnosti sledi poizvedba za člane ekspertnega panela, in tisti, ki privolijo, prejmejo 

kompletno dokumentacijo za oceno VV (navodila za delo, pregledne postavke in 
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ocenjevalni list), priloga 12.9. Rezultate pregleda VV TB v elektronski obliki kot 

optično pregledan dokument ali papirni obliki po navadni pošti. Sledita še temeljita 

analiza in iskanje značilnosti pri nezaželenih elementih posameznih testnih postavk. 

 

5.3 DOLOČITEV TESTNIH POL 
 

Najprej določamo testne pole za ugotavljanje zanesljivosti in veljavnosti testa (slika 

5.4). Za test zanesljivosti in veljavnosti se sestavi več vzporednih oblik/testnih pol 

(navadno 3) z vsaj 10 testnimi postavkami.  
     

 

 

 

 

 
 

Slika 5.4: Določitev testnih pol. 

 

Več vzporednih oblik testnih pol nam omogoča:  

a) širšo pokritost in test večjega števila testnih postavk iz nabora TB, ki v 

našem primeru zajema 258 testnih postavk;  

b) izniči učinek zapomnitve, ki je pogost pri metodi test – ponovni test, ker 

je vsaka oblika testa izvedena na drugi skupini/šoli; 

c) lažje določanje težavnosti naloge ne glede na uporabljene didaktične 

metode in oblike, strategije TI, ki jih izvaja učitelj testne skupine;  

d) večja je možnost menjave postavke z ustrezno postavko znotraj 

tehnološke kategorije in kognitivne dimenzije testiranja.  

 

Vzporedne oblike testov se sestavijo tudi z namenom zmanjšanja utrujenosti testa in 

kontrole časa izvedbe testiranja, primernega/določenega za učence 6.–8. razreda 

OŠ. Testne postavke za vsako polo so izbrane naključno s pomočjo generatorja 

naključnih števil iz revidirane TB (258 postavk) (priloga 12.10). Z naključnim izborom 

testnih postavk dosežemo najvišjo raven posploševanja, kjer imajo vse postavke 

enake možnosti izbire [176]. Naključni izbor postavk je nujno potreben, kadar želimo 

Določitev testnih pol 
5 pol, 35 postavk, 

KRO=12, Zmožn.=12, 
Znanje=11. 

TK=5    
STP12 

DA 

NE 
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novo teorijo (rezultate) o TP neposredno aplicirati na obsežni testni bateriji [176], kot 

je to v našem primeru. S tem tudi ne vplivamo/manipuliramo z neodvisno 

spremenljivko (TP). Zavedamo se tudi, da obširna TB 258 testnih postavk ni 

metodološko primerna zaradi ostanka velikega števila netestiranih testnih postavk. 

Zato se odločimo še za dve dodatni testni poli (skupaj 5). Določimo še označbo 

postavk tipa X.y, pri čemer je X – številka MPP (1–86), y – tip postavke (1–3), kjer je 

1 – znanje, 2 – zmožnosti in 3 – KRO.  

 

Pri generiranju se upoštevajo naslednje omejitve: 

a) generator naključnih števil ima v naboru številke 1–86 (za 86 MPP); 

b) generira se za vsako polo 35 naključnih številk (5 nizov po 35 številk); 

c) zaporedoma določamo posamezni številki kognitivno dimenzijo od dokazano 

najpomembnejše (KRO) do najmanj pomembne (znanje); tako testna pola 

vsebuje 12 postavk KRO, 12 postavk zmožnosti in 11 postavk znanja. Primer 

generiranih števil 45, 56, 2, 8, 16 ..., določimo postavko 45.3, 56.2, 2.1, 8.3, 

16.2 ...;  

d) testne postavke v testni poli morajo pokrivati vseh 5 TK z vsaj dvema testnima 

postavkama, če ne ponovimo generiranja števil; 

e) testne postavke posamezne pole morajo pokrivati vsaj 12 STP z vsaj eno 

postavko, če ne, generiramo ponovno. 

  

S testom 35 testnih postavk poskusimo pokriti čim večje število STP ( 12) in MPP. 

Naključna porazdelitev testnih postavk MPP določenega STP za določeno 

tehnološko kategorijo testne pole C je prikazana v preglednici 5.2, kjer je vsaka 

testna postavka kodirana, na primer: V166603P, kjer je V – variabla, 16 – št. STP, 66 

– št. MPP, 03 – kognitivna dimenzija za KRO in P – oznaka MPP za razred 6–8. 

 

Z naključnim izborom testnih postavk dobimo umerjanje vseh tehnoloških kategorij. 

Skupno število testiranih STP je 15, kar je še merodajno za določanje TP učencev, 

saj je vsak TK pokrita z vsaj dvema testnima postavkama in število STP je večje od 

12, kar nekateri avtorji jemljejo za spodnjo mejo veljavnega določanja TP [92], [39]. 
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Preglednica 5.2: Porazdelitev postavk pilotne testne pole C po tehnoloških kategorijah (TK). 
 

TK 1 (STP 1–3) TK 2 (STP 4–7) TK 3 (STP 8–10) TK 4 (STP 11–13) TK 5 (STP 14–20) 

V021203T V042102G V103901F V114503K V198101J 

V010103F V073202F V104002G V124903J V197903H 
V010401I V062502D  V124802I V145601H 

V020902Q V041803D  V135303H V187602I 

V020602N V062602E  V114602L V166701H 

 V062801G  V135201G V156101H 

 V042001F  V114303I V198202K 

    V177201K 

    V177003T 

    V187403G 

    V187503H 

    V156001G 

    V145702I 

    V166603P 

5 7 2 7 14 

 

Za izdelavo celovitega tehnološkega profila testiranca pa kljub velikem številu testnih 

postavk pri enkratnem testu še ne zadošča obstoječa slika, mogoča pa je izdelava 

delnega/parcialnega tehnološkega profila skladno z doseganjem 15 (od 20) STP, 

merjenjih z MPP. Tehnološki profil kot metodo ocenjevanja TP nekateri avtorji 

priporočajo pri spremljanju napredka učenca/dijaka, tudi skupine ali celo oceno 

učinkovitosti učenja in poučevanja vsebin TiT [92,93,125]. 

 

5.4 PILOTNI TEST 
 

Učinkovito orodje umerjanja meril in tehnik merjenja je pilotni test s študijo za razvoj, 

prilagajanje in preverjanje izvedljivosti tehnik, za določanje zanesljivosti meril in 

izračun, kako velik končni vzorec je potreben. Namen pilotnega testiranja je tudi 

opazovanje, kako so posamezne postavke izvedene, ali obstaja visoka stopnja 

korelacije, če je kakšno vprašanje nestabilno in če učenci razumejo test. Stopnje 

pilotnega testa za določanja testa za merjenje TP so na sliki 5.5. Navedeni so vsi 
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pogoji, ki jih mora izpolniti izbrana testna pola, pri čemer se izvedejo tudi povratne 

korekcije in umerjanje postavk. 

 

 
 

Slika 5.5: Pilotni test za določanje testa za merjenje TP. 

 

Da lahko določimo primerno raven neodvisnih spremenljivk (izognemo se učinkom 

rangiranja) izberemo udeležence pilotnega testa iz skupine, ki je deležna samo 

pouka rednega predmeta TiT (ne obiskuje izbirnih predmetov TI). Vsaka oblika 

testa/testna pola mora biti uporabljena na vzorcu z vsaj 20 učenci pilotnega testa, kar 

zadostuje velikosti razreda [130]. Večina avtorjev priporoča že zadostne 3 testne 

pole, kar pomeni, da je minimalno število učencev za pilotni test 60 [175].  

 

5.4.1 Določitev testa za merjenje TP 

 

Kriterijska pomembnost rezultatov pilotnega testa za končni izbor testne pole si sledi 

od najpomembnejšega merila do najmanj pomembnega [172,191]: 

a) zanesljivost; 

b) veljavnost (kriterijska veljavnost in veljavnost konstrukta); 

c) težavnost testnih postavk;  

d) diskriminativnost (občutljivost) testnih postavk. 
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a) Zanesljivost. Nanaša se na usklajenost ocenjevanja rezultatov meritev z ene 

meritve na drugo [146]. Obstajajo štirje (1-4) načini ocenjevanja zanesljivost 

dosežkov testa: 

1) metoda test – ponovni test;  

2) metoda ekvivalenta (enakovredne spremenljivke);  

3) test – ponovni test z enakovrednimi spremenljivkami;  

4) metode notranje doslednosti/konsistence.  

 

(1) Test – ponovni test zagotavlja stabilnost testa v določenem časovnem obdobju in 

zahteva, da se ista oblika preskusa izvede v isti skupini po določenem časovnem 

intervalu. (2) Metoda ekvivalentov zagotavlja skladnost testnih rezultatov v različnih 

oblikah testov in zahteva vsaj dve alternativni obliki testa, ki se izvedeta v isti skupini 

v isti seji testiranja. (3) Test – ponovni test z ekvivalentnimi formami zagotavlja 

skladnost z rezultati testov v obeh časovnih intervalih in z različnimi oblikami testa in 

je kombinacija prejšnjih dveh metod. (4) Metode notranje doslednosti zagotavljajo 

skladnost testnih rezultatov po različnih delih testa in zahtevajo enkraten test. 

 

Zanesljivost merjenja se šteje za najpomembnejšo značilnost merjenja in se definira 

kot korelacija rezultatov testiranja na isti velikosti predmeta merjenja, če se to 

merjenje nekajkrat ponovi. 

 

Za zagotavljanje zanesljivosti izberemo metodo notranje konsistence, kot to 

priporoča [176]. Za potrjevanje testov uporabimo postopek oziroma statistični 

parameter Kuder Richardson 20, ki je v primeru točkovanj postavk z 0 in 1 enak 

Cronbachovemu , in za primerjavo še metodo polovic Spearman-Brownovega 

koeficienta [172]. Cronbach  izračunamo kot 
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  ,                               (5.3) 

 

kjer je K – število testnih postavk pole, x
2 – varianca rezultata merjenja in yi

2  

varianca i-te postavke vzorca. Spearman-Brownov koeficient pa 
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,      (5.4) 

 

kjer je xyr  korelacija med dvema polovicama skale. 

 

Test je primeren, ker ko so postavke na instrumentu dosežene kot pravilno, napačno 

ali kategorični dosežki, na odzive ne vpliva hitrost in postavke merijo skupni 

imenovalec/faktor [173]. Ta koeficient je ključni dejavnik pri operativnem merjenju 

homogenosti med testnimi postavkami [149] in ga je treba določiti pred izvedbo. Za 

teste znanja avtorji priporočajo koeficient Cronbach α > 0,8, medtem ko je lahko za 

nekaj testnih postavk (< 10 %) mejno sprejemljiv koeficient Cronbach α > 0,6 [175], 

[196]. Pri testiranju zmožnosti in kompetenc kritičnega razmišljanja in sposobnosti 

odločanja pa se večkrat izkaže, da je zelo uporaben test že z Cronbach α > 0,55 

[157,160,191,196]. Ni enotnega odgovora o določanju meje Cronbach α, saj 

uporaba/namen testa določa, kakšen test in s kakšno mero zanesljivost bomo izbrali.  

 

b) Veljavnost. Veljavnost potrjujemo z analizo kriterijske in konstruktne veljavnosti. 

Kriterijska veljavnost (KV) se ukvarja z rezultati testov ali učinkovitostjo/izvedbo in 

kako so ti rezultati povezani z zunanjim merilom. Je definirana kot korelacija med 

izmerjeno in teoretično spremenljivko. Slednje ne moremo meriti, zato poskušamo 

najti neko drugo (kriterijsko) spremenljivko, za katero vemo, da uspešno meri 

teoretično spremenljivko. Ker je korelacija med dvema spremenljivkama odvisna od 

zanesljivosti merjenja, je bolje, da namesto Pearsonovega koeficienta rxy uporabimo 

popravljeni koeficient korelacije rxyP R – matrika [174], [196]. Popravljen koeficient 

korelacije izračunamo  
 

       
yyxx

xy
xyP rr

r
r  ,           (5.6) 

                     
kjer sta xxr in yyr  Pearsonova koeficienta (avtokorelacija) zanesljivosti mer x in y. (-1 < 

rxy,rxx, ryy < 1) je določen  
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kjer sta x  in y  aritmetični sredini spremenljivk x in y vzorca in sx ter sy standardna 

odklona spremenljivk vzorca x in y. Vse koeficiente rxy podamo v obliki matrike (R-

matrika) in ugotavljamo medsebojno povezanost posameznih testnih postavk TB.  

 

KV preverjamo že pri pilotnem testu, kjer nastopa kot eno izmed meril izbire testne 

pole. Korelacijska R-matrika vseh spremenljivk (Pearsonov koeficient) je ustrezna 

mera kriterijske veljavnosti. Služi nam tako za preverjanje sočasne veljavnosti kot 

tudi napovedne veljavnosti [196]. 

 

Veljavnost konstrukta (VK) se ukvarja z dokazi o tem, katere lastnosti ocenjevanja 

meri. Z drugimi besedami mora napovedati merjenje, kako bo posameznik opravljal v 

različnih specifičnih situacijah. Stopnja, do katere postopek (test) meri hipotetični 

konstrukt. Običajno VK ugotavljamo s primerjavo rezultata testa in neke vrste 

obnašanja. Za merjenje obstaja več metod. Metoda razlike med znanimi skupinami 

predpostavlja, da bo test pokazal znane razlike med skupinami. Včasih VK 

dokazujemo tudi z eksperimentalnim pristopom. VK dokazujemo tudi s faktorsko 

analizo – test z velikim VK mora imeti veliko utež na ustreznem faktorju. Ti merjeni 

elementi vključujejo določanje, kaj se meri, kot tudi opis razvoja preskusa, vzorec 

odnosa med dosežkom testa in drugimi pomembnimi spremenljivkami ter druge vrste 

dokazov, ki prispevajo k pomenu dosežka testa. 

 

VK testnih postavk preverimo z njihovim prispevkom k posameznim faktorjem. 

Izmerimo s h² – komunaliteta spremenljivk. VK preverjamo že pri pilotnem testu, kjer 

je h² – komunaliteta spremenljivk ustrezna mera VK [172]. Vsoto kvadratov faktorskih 

uteži aim za m faktorjev i-te spremenljivke/testne postavke (i = 1 do k) imenujemo 

komunaliteta in jo za spremenljivko zi označimo s 2
ih : 

 

     
22

2
2

1
2 ... imiii aaah   ,                   (5.7) 

 

in izraža prispevek m faktorjev k pojasnitvi variance za spremenljivko zi., pri čemer je 

m < k. Delež nepojasnjene variance, če upoštevamo le m faktorjev, je 21 ih . Ena 

pomembnih nalog pri uporabi faktorske analize je določiti primerno vrednost za m. Ko 
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je vzpostavljena konceptualna korelacija, se za ocenjevanje veljavnosti testa 

priporoča korelacijska faktorska analiza, ki vključuje analizo postavk, razvoj 

obsega/mere in testiranje teorije. Korelacijska faktorska analiza je proces 

združevanja postavk ali spremenljivk za tvorjenje manjšega števila sestavljenih 

spremenljivk (imenovanih faktorjev ali komponent) [175]. Z drugimi besedami 

korelacijska faktorska analiza pokaže, katere spremenljivke, skupine ali testne 

postavke gredo skupaj in katere ne z uporabo podatkov, ki jih dobimo iz korelacijske 

matrike. Ta proces zahteva, da je treba vsako postavko posamično oceniti glede na 

vse druge postavke v testni bateriji z namenom, da vidimo, kakšna je korelacija 

postavk znotraj vsakega MPP. Test je veljaven, če se ugotovijo korelacije faktorjev, 

povezanih s kategorijami STP in MPP. Korelacija med posameznimi postavkami pa 

mora biti nizka (rxy < 0,4) ali zmerna (0,4 < rxy < 0,7) [130,149,191]. V primeru visoke 

korelacije (0,7 < rxy < 0,9) ali zelo visoke (rxy > 0,9), kar pomeni, da testna postavka 

ne meri samo svojega MPP, ampak tudi drugega, moramo tako postavko zamenjati s 

testirano postavko istega STP, ki ima težavnost p > 0,15 in diskriminativnost rpbis >  

0,15 [175], [130]. Če take postavke ne uspemo zagotoviti, pa korigiramo obstoječo in 

zagotovimo ponovni pregled panela strokovnjakov [191,146]. 

  

c) Težavnost postavk. Tretji zelo pomemben dejavnik analize testnih postavk je 

težavnost p, ki se najprej oceni s pomočjo strokovnega panela, pri praktični izvedbi 

pilotnega testa pa se vrednoti vsaka testna pola, in sicer kakšen % učencev je rešilo 

posamezno postavko in tudi kot celoto (p > 0). Izračunamo jo kot 

 

      
N
Npp  ,                             (5.8)  

  

kjer je Np število testiranih, ki so postavko rešili pravilno in N – število vseh testiranih. 

 

Testna postavka je [149]: 

a) zelo težka – p < 0,10, 

b) težka – 0,10 < p < 0,30, 

c) srednja – 0,30 < p < 0,70 

d) lahka – 0,70 < p < 0,90 

e) zelo lahka – p > 0,90 
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Težavnost testa še ni zadosten pogoj sprejetja, ampak le parcialni z namenom 

izločitve pretežkih ali prelahkih postavk. Če hočemo uspešno ločiti dobre od slabih 

testirancev na testu dosežka z uporabo izbirnega tipa postavk, izberimo postavke, 

katerih težavnost se bo gibala v razponu med 0,40 < p < 0,60 [154]. Takšno 

težavnost naj ima večina nalog, sicer pa v test vključimo tudi postavke drugačne 

težavnosti, tako da bo celoten razpon težavnosti od 0,15 < p < 0,90. V našem 

primeru je pričakovana težavnost postavke višja (delež tistih, ki pravilno rešijo 

postavko, je manjši), ker: 

a) imamo naključni izbor testnih postavk;  

b) je narava eksperimenta taka, da vsi učenci niso deležni iste obravnave / 

dojemanja / učenja, zlasti za področje zmožnosti in kritičnega razmišljanja in 

odločanja.  

 

d) Diskriminativnost. Razlikovalna sposobnost testne postavke (tudi občutljivost ali 

diskriminativnost) pove, kako testna postavka razlikuje med testiranci glede na tisto 

lastnost, ki jo test kot celota meri. Dobra testna postavka je tista, ki jo uspešno rešijo 

boljši testiranci (tisti, ki so test v celoti uspešno rešili), ne pa tudi testiranci, ki so 

dosegli slabši testni rezultat. Za izračun diskriminativnosti testne postavke izberemo 

metodo točkovnega biserialnega koeficienta korelacije (–1 < rpbis < +1), ki ga 

izračunamo kot 
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 ,     (5.9) 

 

kjer je px – aritmetična sredina tistih, ki so postavko pravilno rešili, x  – aritmetična 

sredina vseh rezultatov, s – standardni odklon, p – težavnost postavke, q – delež 

tistih, ki postavke niso rešili. Diskriminativnost testne postavke je definirana kot [176]: 

a) neznatna – 0 < rpbis < 0,10; 

b) nizka – 0,10 < rpbis < 0,25; 

c) srednja – 0,25< rpbis < 0,5; 

d) visoka – 0,5 < rpbis < 0,8; 

e) zelo visoka – 0,8 < rpbis. 

 



111 
 

Najboljše testne postavke so tiste, ki imajo občutljivost 0,45 < rpbis < 0,55 [142,172]. 

  

Analiza občutljivosti testnih postavk se izvede pri pilotnem testu in tudi pri posttestu 

na končni testni poli, in sicer z uporabo metode točkovnega biserialnega koeficienta 

korelacije, ki jo uporabimo takrat, ko je ena spremenljivka v analizi (npr. testni 

rezultat) numerična in ekvidistantna z normalno porazdelitvijo, druga (rešitev 

posamezne naloge) pa izvorno dihotomna. Računamo torej koeficient korelacije med 

odgovorom na vprašanje (1 = pravilen, 0 = napačen) in testnim rezultatom. Kadar 

naloga jasno razlikuje dobre testirance od slabih (torej kadar dobri testiranci to 

nalogo pogosto rešijo pravilno, slabi pa napačno ali jo pustijo nerešeno), bo rpbis 

visok. Koeficient bo blizu nič, kadar dobri in slabi testiranci rešijo nalogo v podobnem 

deležu, negativni koeficienti (rpbis < 0) pa opozarjajo na negativno razločevalnost 

naloge (slabši so nalogo uspešneje reševali kot boljši; v tem primeru po vsej 

verjetnosti naloga meri nekaj drugega kot pa odraža testni rezultat). Tudi pri tem 

načinu preverjanja občutljivosti naloge lahko ob računanju deleža tistih, ki so pravilno 

rešili nalogo, upoštevamo popravek za možnost ugibanja in omejen čas reševanja, 

če se nam to zdi potrebno.  

 

Za metodo rpbis se odločimo, ker ima številne prednosti pred računanjem indeksa 

diskriminativnosti, in sicer: 

a) je to koeficient korelacije, kjer lahko izračunamo statistično pomembnost 

zveze; 

b) je preprosto izraziti praktično pomembnost zveze, saj r2 predstavlja delež 

variance, ki ga prispeva postavka v končni testni rezultat;  

c) korelacija postavke s končnim rezultatom je tudi neposredno povezana z 

zanesljivostjo testa; 

d) število testnih postavk je v našem primeru veliko in nam da metoda boljše 

rezultate. 

 

Skupine ali posamezne testne postavke, ki merijo tehnološko znanje, s Cronbach α < 

0,80 moramo uporabljati previdno [174], [196]. Notranjo konsistentnost lestvice je 

mogoče pregledati tudi s korelacijo postavke glede na obseg skupine (korigirana 

postavka) in medkorelacijo postavk v lestvici/obsegu [197]. Če skupina postavk meri 

kakšno latentno spremenljivko (konstrukt), predpostavimo, da vsak element sam 
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korelira z obsegom na splošno in da so postavke, ki so v tej skupini, pozitivno 

korelirane. Povprečje skupne korelacije med postavkami (diskriminativnost) mora biti 

0,15 < rpbis < 0,50 [198], [172]. 

 

5.5 DOLOČANJE VZORCA RAZISKAVE 
 
Določanja vzorca raziskave zajema določitev velikosti vzorca in izbiro šol, učiteljev in 

učencev. 

 

5.5.1 Izračun velikosti vzorca  

 

Za izračun/oceno velikosti vzorca testiranih uporabimo enačbo, ki jo predlaga [199], 

in sicer je skupno število udeležencev raziskave/testiranja N: 

 

                        
2

2
.
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zzN močkrit 
  ,                                           (5.10) 

 

kjer je N – skupno število udeležencev testa,  – ocenjen standardni odklon, ki ga 

predvidevamo enako za obe skupini in ga dobimo na osnovi pilotnega testa, .kritz – 

standardno normalno odstopanje za merilo pomembnosti 0,05 znaša 1,96,  močz  – 

standardno normalno odstopanje za statistično moč testa 0,95 znaša 1,645 in D – 

minimalna pričakovana razlika srednjih vrednosti (interval zaupanja ±2,5 %).   

   

To število velja, če sta testni skupini enaki, v primeru neenakih testnih skupin pa 

uporabimo popravek, ki ga predlagata [200], in sicer bo popravljena vrednost števila 

udeležencev testa N': 
 

     
 
k
kNN

4
1 2

' 
 ,             (5.11) 

 

kjer je N skupno število udeležencev testa, če sta testirani skupini enaki, k – razmerje 

med dvema skupinama.  
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Enačbi (5.10) in (5.11) sta strožji merili določitve vzorca in se navadno uporabljata pri 

primerjalnih raziskavah skupin. 

 

5.5.2 Določanje šol, učiteljev in učencev 
 
Naša raziskava ima tudi namen proučiti razmerje in učinek dveh zvrsti izvajanja 

pouka tehniških vsebin, redni predmet TiT in dodatni pouk TI v obliki izbirnih 

predmetov, na učenčevo stopnjo TP.  

 

Vzorec udeležencev preverjanja TP mora vsebovati homogeno strukturo učencev in 

podobno demografsko sliko, kjer je med 450 in 700 učencev na vsaki OŠ. Programi 

TI, vključeni v merjenje TP, so reprezentativni vzorec slovenskih osnovnih šol. 

Učenci, ki sodeluje v raziskavi, so del redne populacije zaključnega razreda OŠ. Od 

6. do 8. razreda so bili deležni pouka predmeta TiT, nekateri pa tudi izbirnih 

predmetov tehnike od 7. in 9. razreda.  

 

Drugi zelo pomemben dejavnik izbire šol je dovolj velika udeležba učencev od 7. do 

9. razreda pri izbirnih predmetih tehnike (vsaj 25 %), kjer se izvajajo sistemi in 

strategije TI, usmerjene na praktično izdelavo. Danes se večinoma praktično učno 

usposabljanje izvaja v okviru izbirnih predmetov (obdelava gradiv: les, umetne snovi, 

kovine; elektrotehnika; elektronika z robotiko; robotika v tehniki; risanje v geometriji in 

tehniki), ki potekajo v 7.–9. razredu in katerih izbirnost glede na ponudbo znaša okoli 

50 %, le risanje v geometriji in tehniki izstopa s 15 % izbirnosti [6]. Učenci, ki so 

obiskovali izbirne predmete tehnike, predstavljajo eksperimentalno skupino, preostali 

pa kontrolno. Ker skupini ne bosta uravnoteženi (velike razlike v številkah), bodo 

potrebni popravki vzorca z metodami, kot so: Schefe, Tukey, Hochberg itn. Pri 

izbirnih predmetih je poudarek na izkustvenem praktičnem učenju, sodelovalnem 

učenju, projektnem učnem delu, problemskem pouku, tudi na raziskovalnem učenju, 

eksperimentiranju, socialnem učenju idr.  

 

Učitelji testnih skupin morajo imeti večletne izkušnje poučevanja na področju TI v OŠ. 

Imeti morajo ustrezno izobrazbo, z zakonom predpisano za delovno mesto učitelja 

TiT, vsaj naziv mentor ter vsaj tri leta delovnih izkušenj poučevanja na ravni zadnje 
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triade OŠ. Namen tega merila izbora učiteljev je, da se prepreči vplivanje/dejavnik 

učitelja na končne rezultate. Če se ugotovijo kakšni učinki/dejavniki vpliva učitelja na 

izvedbo in vrednotenje pouka vsebin TI, se lahko resno kršijo predpostavke, na 

katerih temelji splošni linearni model, ki predpostavlja enakost varianc in s tem 

normalne porazdelitve vzorca.  

 

Učni načrt TiT in izbirnih predmetov tehnike zahteva tudi učno delo v zato 

pripravljenih učnih delavnicah ali laboratorijih. V taki modularni učilnici/laboratoriju so 

učenci deležni učnega predmeta/modula, ki raziskuje koncepte, tehnike in tehnologije 

ter oblikovanja/konstruiranja itn. Tudi v taki namenski učni delavnici/laboratoriju 

učenci delajo v skupinah po dva ali tri v enoti pouka, kjer obvladujejo znanje, 

spretnosti in veščine učnega dela obravnave različnih tehniških/inženirskih materialov 

s kombinacijo praktičnih vaj/obdelave/izdelave/preizkušanja in ekonomskega 

vrednotenja ter multimedijskega pouka s pomočjo računalnika in ustrezne 

programske opreme. Učenci, ki sodelujejo pri merjenju TP, imajo širok spekter 

kognitivnih sposobnosti in so udeleženci rednega izobraževanja/pouka. Ciljna 

skupina merjenja TP so učenci 9. razreda OŠ. Oddelki 9. razredov, izbrani za 

merjenje TP, niso isti kot pri pilotnem testu. V zaključnem letniku nimajo rednega 

predmeta TiT, ampak po izbiri lahko obiskujejo izbirni predmet tehnike. Predznanje 

učencev in njihove zmožnosti nam niso bile poznane.  

 

Druge omejitve bi se lahko nanašale na kakovosti učnega programa, vpliv in 

učinkovitost učiteljev ter na splošni učni uspeh in uspešnost učencev pri preostalih 

predmetih. Postopek raziskave je podan v prilogi 12.11, dopis šolam o najavi 

raziskave pa v prilogi 12.12. 

 

V šolskem letu 2009/10 je Republiški izpitni center (RIC) izvedel tudi nacionalno 

preverjanje znanja tehnike in tehnologije (NPZ TiT). NPZ TiT nam bo služil tudi kot 

primerjalno merilo naše metode, vsaj za umerjanje ravni znanja. 
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6 IZMERJENA  STOPNJA  TEHNOLOŠKE 
PISMENOSTI 

  

 6.1 Izvedba pilotnega testa 

  6.1.1 Vzorec raziskave 

  6.1.2 Rezultati  

  6.1.3 Zanesljivost 

  6.1.4 Veljavnost 

 6.2 Izvedba merjenja tehnološke pismenosti 

  6.2.1 Vzorec raziskave 

  6.2.2 Rezultati 

  6.2.3 Zanesljivost 

  6.2.4 Veljavnost 

 6.3 Analiza rezultatov tehnološke pismenosti po spremenljivkah vpliva 

  6.3.1 Vpliv izbirnih predmetov TI na TP 

   6.3.1.1 Vpliv vrste izbirnega predmeta tehnike 

   6.3.1.2 Vpliv časa priprav na pouk predmetov tehnike 

   6.3.1.3 Vpliv udeležbe na zunajšolskih tehniških dejavnostih 

  6.3.2 Vpliv spola 

  6.3.3 Vpliv spremenljivk na odločitev o poti izobraževanja  

  6.3.4 Značilne skupine TP 

    

 

Poglavje obravnava rezultate pilotnega testa in merjenja TP. Podana so potrebna 

statistična orodja in analize spremenljivk vpliva na TP. Predstavljena je tudi analiza 

posebne skupine višje TP.  
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6.1 IZVEDBA PILOTNEGA TESTA 
 

Preskušanje nove metode merjenja TP učencev 9. razreda OŠ pouka tehnike in 

tehnologije je bilo izvedeno s pomočjo pilotnega testa (PT).   

 

6.1.1 Vzorec  

 

Pri izvedbi PT je bilo uporabljenih 5 testnih pol, določenih v pog. 5, ki so bile 

uporabljene v 5 različnih oddelkih 9. razreda OŠ. Vsak oddelek je imel vsaj 

zahtevanih 20 učencev (velikost razreda) s treh različnih OŠ. Pri izvedbi testiranja TP 

PT v mesecu aprilu 2010 je sodelovalo N = 116 učencev 9. razreda, ki niso 

obiskovali izbirnih predmetov TI. Izpolnjena je bila tako tudi druga zahteva po 

velikosti vzorca, poglavje 5, in sicer za 5 oddelkov je predvideno število učencev N 

100 (5 x 20). Vsako testno polo je testiralo vsaj 20 učencev, kot je priporočeno, 

preglednica 6.1.  

 

6.1.2 Rezultati 

 

Rezultat testne pole je izmerjena TP, ki je podana z aritmetično sredino. Aritmetično 

sredino za spremenljivko x izračunamo  

 

                 




n

i
ixn

x
1

1 .                                          (6.1) 

 

Kot mero reprezentativnosti aritmetične sredine uporabimo standardni odklon vzorca, 

ki ga izračunamo iz variance. Varianca 2s  je povprečna napaka med dejanskimi 

vrednostmi spremenljivke x in njeno aritmetično sredino x  za n spremenljivk:  
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Kako uspešni – TP – so bili učenci pri reševanju testnih pol, je razvidno iz 

preglednice 6.1. Testne pole A-E so v prilogi 12.13. 
 

Preglednica 6.1: Rezultati PT merjenja TP, kjer je x – aritmetična sredina, sx – standardni odklon, N – 

število učencev, A–E – testne pole 
 
Statistika/Testna 

pola  
A B C D E 

x  1 / % 31,9 26,7 31,3 30,6 39,4 

sx 1 / % 10,4 10,5 12,5 10,1 10,6 

N (štetje) 30 20 23 20 23 

 

Testne pole imajo različno težavnost in standardni odklon. Standardni odklon pri 

dobri testni poli znaša 34,1 % aritmetične sredine [191]. Z dopustno toleranco 5 % so 

naše pole A–D znotraj območja dopuščenega, preglednica 6.1. Vrednost 

standardnega odklona uporabimo tudi za izračun velikosti vzorca merjenja TP.  

 

Po opravljenem pilotnem testu najprej izvedemo potrjevanje ključnega merila 

izbire/določitve pole za merjenje TP, zanesljivost. 
 

6.1.3 Zanesljivost 
 

Za zagotovitev/pridobitev zanesljivosti testa smo uporabili metodo notranje 

konsistence, koeficient Cronbach α, poglavje 5.4.1. Spodnja meja sprejemljivosti 

posameznih postavk Cronbach α = 0,60, kar velja tudi za mejo sprejemljivosti testne 

pole Cronbach α > 0,60 [175], [196] v primeru, ko merimo dimenzijsko različne vrste 

pojavov. Povprečna zanesljivost Cronbach α je podana za posamezne testne pole v 

preglednici 6.2, pri čemer je bila zanesljivost računana le za veljavne testne postavke 

(težavnost p > 0, podana je v nadaljevanju) od skupno 35 testnih postavk za vsako 

testno polo. Testna pola z najvišjo zanesljivostjo je pola C (Cronbach α = 0,71). To 

zanesljivost preverimo še z metodo polovic, kjer Spearman-Brownov koeficient znaša 

rSB = 0,69. Določena zanesljivost metode za testno polo C za kombiniran test in 

izvedbo eksperimenta, kot je bil zasnovan z našo metodo, je razmeroma visoka 

Cronbach α > 0,65 [175], [172], [196]. Naša najnižja vrednost posamezne testne 

postavke pole C je Cronbach α = 0,69, priloga 12.14. 
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Preglednica 6.2: Primerjava zanesljivosti testiranih pol A,B, C, D in E. 
 

Testna pola Število veljavnih testnih 

postavk 

Zanesljivost 

(Cronbach α) 

C 34 0,71 
D 33 0,57 

B 32 0,56 

A 35 0,55 

E 35 0,54 

 

 

6.1.4 Veljavnost  
 
Za potrebe natančnega merjenja TP je predhodno treba zagotoviti veljavnost 

postavk. Postavka je veljavna, če so izpolnjeni pogoji a) vsebinske, b) kriterijske in c) 

konstruktne (faktorske) veljavnosti, hkrati pa morajo zadostiti še meriloma d) 

težavnosti in e) diskriminativnosti postavke.  

 

Zagotovitev a) VV postavk pomeni, da morajo biti vse postavke TB (steblo in 

odgovori) usklajene in umerjene s STP in z MPP. Zagotovitev b) kriterijske veljavnost 

pomeni, da so postavke zasnovane tako, da med seboj nimajo visoke korelicije (r < 

0,7) in merijo le določen pojav. Zagotovitev c) konstruktne (faktorske) veljavnosti 

pomeni, da so postavke zmožne tvorbe faktorjev, kjer je indeks zanesljivost faktorske 

analize posamezne postavke (komunaliteta) h2 > 0,4. Postavke, ki imajo h2 = 1, so 

lažne ali h2 = 0 ne merijo nobenega pojava. Testna pola bo veljavna d), če imajo 

postavke težavnost 0 < p < 100 % in diskriminativnost rpbis > 0 (e). 

 

V nadaljevanju podajamo pristop zagotavljanja vsebinske veljavnosti (celotnega TB), 

kriterijske in konstruktne veljavnosti ter potrjevanja merila težavnosti in 

diskriminativnosti postavk (testna pola C). 

 
a) Vsebinska veljavnost. Za pregled in oceno ustreznosti postavk TB, iz katere so 

bile določene testne pole PT po zasnovanih merilih je bila izbrana metoda 

strokovnega panela. VV se je izvedla v dveh fazah. V prvi fazi so bili zasnovani 

ocenjevalni list in navodila za ocenjevanje. Razumljivost tega ocenjevalnega lista je 
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bila določena z umerjanjem na manjšem strokovnem panelu (5 članov). Člani tega 

panela so bili izbrani z različnih inženirskih področij (skupaj 3), iz TI univerzitetnega 

področja (1) in TI OŠ (1). V drugi fazi zagotavljanja vsebinske veljavnosti je bil 

določen širši strokovni panel (15 članov). Člani strokovnega panela za pregled 

vsebine so bili izbrani med: I.) priznanimi učitelji TiT z večletnimi izkušnjami 

poučevanja predmetov TI (skupaj 5), ki imajo najmanj naziv mentor in II.) 

visokošolskimi učitelji (naziv docent ali višje) s področja TI in inženirskih ved z 

mednarodnimi izkušnjami (skupaj 10). Strokovni panel je tako sestavljalo 15 

strokovnjakov, katerim so bile pisno posredovane postavke TB, natančna navodila za 

ocenjevanje, ki smo jih predhodno razvili, in ocenjevalni list za vrednotenje/zapis 

povratnih informacij, priloga 12.9. Naloga strokovnega panela je bila, da uskladijo 

veljavnost (ujemanje/usklajenost) postavk s STP in z MPP za učence OŠ starosti 13–

15 let. Usklajevanje je zajemalo umerjanje postavk (steblo in odgovor) z vsebino 

standarda in ustreznim MPP. Navodilo je določalo, da najprej preberejo STP- in 

MPP-postavke, nato preberejo steblo postavke in odgovore ter nato ocenijo ujemanje 

(umerijo postavko z MPP). Strokovnjaki so bili zaprošeni tudi, da ocenijo, ali tretje 

merilo, težavnost/primernost postavke, ustreza MPP in kateri ciljni skupini (starost 

učencev). Pod merilo 4 je strokovni panel dodatno ocenil primernost tematike 

postavke za uvedbo k pouku TiT kot predlog v novem UN. Pod merilo 5 pa so podali 

mogočo revizijo/predloge postavk in tudi kvalitativno povratno informacijo glede 

postavke TB. Vsak ocenjevalni paket je vseboval vprašanja šestih MPP (18 

vprašanj). S pomočjo temeljitega pregleda in analize ocenjevalnih paketov smo 

določili posebnosti ocen testnih postavk in predlogov revizije. Ocene in predloge 

testnih postavk strokovnega panela smo primerjali z objavami stroke na področju TI 

in nezaželene/strokovno neprimerne postavke popravili ali v celoti zavrnili in 

zasnovali nove. Strokovni panel za pregled vsebine je bil zaprošen, da poda tudi 

kvalitativno povratno informacijo za postavke po merilih. Uporabljena je bil nova 

lestvica ocenjevanja strokovnega panela, ki zmanjšuje možnost kolapsa v 2 

kategoriji, in s tem se zmanjša tudi naključna usklajenost. Zato ni treba pri 

polihotomnih kategorijah vrednotiti po koeficientu usklajenosti ocenjevalcev RVV 

[155], [160]. Ugotovitve strokovnega panela so dokumentirane na TB za pregled, 

priloga 12.10; povzetek je naslednji: 
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a) izločitev 5 postavk (4 s področja KRO in ena s področja merjenja zmožnosti) 

in zasnova (predlog testne postavke je podal strokovni panel) novih 

nadomestnih testnih postavk;  

b) izvesti občutne popravke 12 postavk, 8 s področja KRO, 3 s področja testa 

zmožnosti in 1 znanja; 

c) izvesti manjše popravke 15 postavk, zlasti glede uporabljene terminologije in 

jezikovne neusklajenosti; 

d) ocena berljivosti nam da primernost nalog za objektivno razumevanje 

učencev določenega razreda; 

e) pri usklajenosti vprašanj z MPP so potrebni popravki pri nekaterih postavkah, 

zlasti tistih, ki so imele oceno 7 ali nižje (9 postavk);  

f) pri oceni težavnosti vsebinske postavke je potrebna revizija postavk, ki so bile 

za težavnost nad 15 let in do 10 let, saj presegajo okvir ciljne skupine; 

g) za merilo 4, primernost tematike postavk okvir TiT novega/naslednjega UN, je 

strokovni panel določil večinsko ustreznost vseh merjenih postavk. 

 

b) Kriterijska veljavnost. Ugotavljali smo, ali testne postavke med seboj niso 

povezane oz. da je bila za vsak MPP prirejena le ena testna postavka za posamezno 

komponento TP, ki ni bila v korelaciji z drugimi testnimi postavkami. Za zagotavljanje 

KV uporabimo korelacijsko faktorsko analizo. Za analizo medsebojne odvisnost med 

dvema ali več skupinami spremenljivk uporabimo korelacijsko analizo, s katero 

ugotavljamo jakost odvisnosti. Zadostuje že dvostranska raziskovalna hipoteza (two-

tailed), ker nas zanima samo, ali se spremenljivke med seboj razlikujejo. Kot merilo 

vzamemo Pearson rxy  koeficient (–1 < rxy < 1) , ki ga za vzorec izračunamo po en. 

(5.5) in (5.6). Izvedli smo konceptualno korelacijo po posameznih TK (1–5) kot tudi v 

celoti za STP (15), in sicer za vse postavke testne pole C. Preverjali smo, ali so 

korelacije med testnimi postavkami znotraj dopuščenega območja, rxy < 0,7.  Primer 

analize testnih postavk znotraj TK 1 za testirane STP 1 (postavki V010103F, 

V010401I) in STP 2 (postavke V021203T, V020902Q in V020602N) je prikazan v 

preglednici 6.3. V TK 1 je nizka (rxy < 0,4) do zmerna (0,4< rxy < 0,7) korelacija testnih 

postavk, ker merijo različna MPP. Čeprav se lahko pri naključnem izboru postavk iz 

TB pojavi tudi statistično značilna korelacija med postavkami (rxy > 0,7), tega v našem 

primeru ni bilo.  
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Preglednica 6.3: Korelacijski koeficient rxy med postavkami STP TK 1 in pripadajočimi MPP. 
 

Testna 
postavka V021203T V010103F V010401I V020902Q V020602N 
V021203T      

V010103F –0,066     

V010401I 0,243 0,041    

V020902Q –0,171 0,069 –0,344   

V020602N –0,098 0,673 0,060 0,102  

 
Tudi pri drugih TK (2–5) je bila korelacija med postavkami v mejah dopuščenega (rxy 

< 0,7), priloga 12.10. To pomeni, da so bile testne postavke dobro umerjene glede na 

pripadajoče MPP. Tudi koeficienti R-korelacijske matrike vseh testnih postavk kažejo 

nizko (rxy < 0,4) do zmerno (0,4 < rxy < 0,7) vrednost korelacij, kar pomeni, da vse 

testne postavke merijo izključno MPP, za katerega so zasnovane, priloga 12.14.  

 

c) Veljavnost konstrukta. Ugotovimo s pomočjo indeska zanesljivosti faktorske 

analize h2-kumunalitete spremenljivk. Iz preglednice 6.4 je razvidno, da je najnižji 

izračunani h2 > 0,7 kar določa visoko VK in zaradi tega ni treba zamenjati nobene 

postavke.  
 

Preglednica 6.4: Veljavnost konstrukta, izražena s pomočjo h2 -kumunalitet. 
 

Testna postavka h2 Testna postavka h2 
V062502D 0,96 V042001F 0,89 

V177201K 0,96 V021203T 0,89 

V198202K 0,95 V021203T 0,89 

V010103F 0,95 V166701H 0,88 

V135303H 0,95 V198101J 0,88 

V062602E 0,93 V042102G 0,88 

V156101H 0,93 V135201G 0,87 

V156001G 0,93 V177003T 0,87 

V073202F 0,92 V020602N 0,87 

V020902Q 0,92 V114503K 0,86 

V062801G 0,91 V104002G 0,86 

V145702I 0,91 V114303I 0,86 

V103901F 0,91 V010401I 0,85 

V114602L 0,9 V187403G 0,84 

V124802I 0,9 V187602I 0,84 

V187503H 0,89 V197903H 0,82 

V145601H 0,89 V166603P 0,79 

V124903J 0,89   
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d) Težavnost postavk p kot naslednje merilo analize je predstavljena z deležem 

(odstotkom), koliko učencev PT je rešilo posamezno postavko pole C. Postavke, ki 

niso bile rešljive p = 0 (1 od 35) ali rešljive med 0 < p < 15 % (5 od 35), za p > 90 %, 

jih ni bilo, so potrebne revizije. Na osnovi revizije take postavke umerimo ali 

zamenjamo s testiranimi postavkami ostalih pol, in sicer za postavko znotraj istega 

STP in tipa kognitivne dimenzije testiranja, preglednica 6.5.  

 

e) Diskriminativnost. Zelo pomembna lastnost testne postavke je njena občutljivost, 

da meri tisto, za kar je izdelana. Določanje občutljivosti (diskriminativnosti) testne 

postavke smo izvedli s pomočjo metode točkovnega biserialnega koeficienta 

korelacije rpbis (point biserial correlation coefficient), in sicer smo izračunali skupno 

korelacijo popravljenih postavk, preglednica 6.5. Statistično izločena je bila postavka 

z deležem rešenih pravilnih odgovorov p = 0 %, tako da je bilo skupaj analiziranih 34 

postavk pole C, ki jo je reševalo 23 učencev.  
 
Preglednica 6.5: Občutljivost (diskriminativnost ) rpbis in težavnost p testnih postavk pole C od najlažje 
testne postavke do najtežje. 
 

Testna 
postavka rpbis p (%) 

Testna 
postavka rpbis p (%) 

V103901F 0,46 73,9 V145601H 0,02 26,1 

V156001G 0,30 56,5 V062801G 0,36 26,1 

V198101J 0,30 56,5 V042001F 0,02 26,1 

V114503K 0,40 56,5 V187403G 0,15 26,1 

V156101H 0,28 56,5 V197903H 0,30 21,7 

V042102G 0,38 52,2 V073202F 0,08 21,7 

V124903J 0,08 52,2 V166701H 0,06 21,7 

V145702I 0,36 43,5 V166603P 0,05 17,4 

V177201K 0,33 43,5 V177003T 0,31 17,4 

V010401I 0,16 43,5 V114602L 0,08 17,4 

V104002G 0,30 39,1 V020602N 0,44 17,4 

V062602E 0,06 39,1 V198202K 0,08 13 
V020902Q 0,26 39,1 V010103F 0,39 8,7 
V135201G 0,37 39,1 V021203T 0,29 4,3 
V187602I 0,17 34,8 V062502D 0,24 4,3 
V124802I 0,11 34,8 V114303I 0,15 4,3 
V135303H 0,45 34,8 V041803D / 0 
V187503H 0,09 26,1    

 

Vse testirane veljavne postavke imajo pozitivno diskriminativnost (rpbis > 0), večina 

njih ima rpbis v želenem območju 0,15–0,50. Postavke, ki imajo vrednosti rpbis < 0,15, 
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so bile revidirane za namen glavnega testa in urejene z umerjeno dopolnjenim 

opisom postavke, umerjenimi odgovori z večjo distraktivnostjo in dodane dodatne 

informacije, na primer slikovno gradivo itn. Za namen glavnega testa je 

dodana/zamenjana postavka V041903E, ki je imela diskriminativnost v svoji testni 

poli A testu rpbis = 0,3; delež tistih, ki so nalogo pravilno rešili, je bil p = 15,6 %. 

Postavka V041903E je znotraj istega STP in TK kot izločena neveljavna postavka 

V041803D. 

 

Potrjevanje rezultatov PT za končni izbor testne pole je podano po pomembnosti 

merila, in sicer zanesljivost, veljavnost, težavnost testnih postavk in diskriminativnost 

testnih postavk kot najmanj pomembno merilo. 

 

Sklep PT. Po prvem merilu zanesljivosti izberemo testno polo C z najvišjim 

koeficientom α = 0,71. Testna pola C ima kriterijsko veljavne testne postavke, ki 

korelirajo v dopuščenih mejah le znotraj TK, razen postavke V041803D. Postavka ni 

bila pravilno rešena v testni skupini in je bila izločena iz faktorske analize. Za 

zasnovo glavnega testa izvedemo zamenjavo z že testirano veljavno postavko 

znotraj istega STP in TK. Postavke s težavnostjo 0 < p < 15 % (5 postavk) in z 

diskriminativnostjo 0< rpbis < 0,15 (12 postavk) so bile potrebne popravkov, in sicer 

manjšega strokovnega panela (5 strokovnjakov). Tako korigirana testna pola C je bila 

pripravljena kot testna pola (posttest) za merjenje TP.  

 

6.2 TEHNOLOŠKA PISMENOST UČENCEV 9. RAZREDA OŠ 
 

Merjenje TP učencev 9. razreda OŠ je bilo zasnovano na temeljnih načelih sodobne 

testne teorije in merjenja. Glavni namen te raziskave je bil določiti TP z uporabo 

novozasnovane metode na osnovi STP, in sicer na skupini učencev 9. razreda OŠ. 

  

6.2.1 Vzorec 

 

Izračun potrebnega minimalnega vzorca raziskave izvedemo po en. (5.3). Standardni 

odklon populacije, uporabljen v en. (5.10), ocenimo. Za osnovo vzamemo standardni 
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odklon izbrane pole C PT, na katero se v nadaljevanju naslavljamo z imenom 

posttest, s = 4,4 (12,5 % od 35 točk). Upoštevamo dejstvo, da obstajajo velike razlike 

v tehnološkem znanju med učenci in manjše pri sposobnostih reševanja problemov 

[201] ter dejstvo, da ima testna pola manjši delež postavk merjenja znanja (11/35) 

izberemo oceno standardnega odklona PT, ki je meril vse tri komponente TP. Če 

hočemo dobiti rezultate testa na 5 % natančno, vzamemo D = 1,75 (5 % od 35 = 

maks. št. točk testa). Minimalni vzorec je N = 328 učencev, popravljen vzorec zaradi 

neenakih skupin pa N' = 389 učencev, enačba (5.4). Naš vzorec je štel 403 učence in 

je zadosten za pridobitev rezultatov znotraj 95 %ravni zaupanja z intervalom 

zaupanja ±2,5 %. Metoda zagotovitve velikosti vzorca nam omogoča dovolj veliko 

natančnost postavk, z upoštevanjem statistične moči in statistične značilnosti, ki nam 

daje celo 98,5 % verjetnost  rezultatov. 

 

Glavni test TP je bil izveden v mesecih maju in juniju 2010. Vsi udeleženci testa so 

bili testirani z enakim posttestom merjenja TP, priloga 12.15, in pod enakimi pogoji, 

vključno z razpoložljivim časom 45 minut. Zanesljivost testne pole testa TP je bila 

Cronbach α = 0,71. V eksperimentalni skupini je bilo 121 učencev (30 %), v kontrolni 

pa 282 (70 %). Število učenk, udeleženih v testiranju, je bilo 208 (51,6 %) in 195 

učencev (48,4 %), kar predstavlja enakomerno porazdelitev glede na spol. Seznam 

OŠ in pregled deleža učencev v % prikazuje preglednica 6.6. 

 
Preglednica 6.6: Seznam osnovnih šol in odstotni delež števila učencev, udeležencev testa TP. 
 

Šola Naslov Delež učencev 1/ % 
OŠ M.Pečarja Črnuče Črnuška cesta 9, Ljubljana 17,6 
OŠ Sostro C. II. grupe odredov 47, Lj.– Dobrunje 14,6 
OŠ Dravlje Klopčičeva 1, Ljubljana 12,7 
OŠ Nove Fužine Preglov trg 8, 1000 Ljubljana 14,9 
OŠ Kolezija Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana 7,7 
OŠ dr. Vita Kraigherja Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 6,7 
OŠ Šmarje pri Jelšah Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah 19,1 
OŠ Ledina Komenskega 19, Ljubljana 6,7 
Skupaj  100 
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6.2.2 Rezultati 
 

Rezultati dosežkov skupin so bili analizirani z aritmetično sredino x  in standardnega 

odklona sx za celoten vzorec udeležencev testa. Zelo pomembna statistika je tudi 

zanesljivost vzorca. Merimo jo s standardno napako ocene aritmetične sredine. 

Manjša kot je njena vrednost, manjša je variabilnost med vzorčnimi povprečnimi 

vrednostmi, boljši predstavnik statistične množice je vzorec, in nasprotno. Njena 

vrednost je določena z 

 

      n
sSEx  ,     (6.5) 

 

kjer je xSE  standardna napaka ocene aritmetične sredine, s je standardni odklon 

vzorca in n število enot v vzorcu. 

 

Skupno mogoče število točk testa TP je bilo 35 (100 %). Preglednica 6.7 prikazuje 

TP učencev 9. razred OŠ, merjeno z zasnovano metodo, in uspešnost učencev po 

posamezni kognitivni komponenti TP. 

 
    Preglednica 6.7: TP učencev, kjer pomeni x – aritmetična sredina in s – standardni odklon 

 

Tehnolška pismenost 
x  

1 / % 

sx 

1 / % 

TP – celoten 

TP – znanje 

34,8 

48,7 

13,7 

21,2 

TP – zmožnosti 28,9 16,3 

TP-KRO 28,1 17,3 
 

TP, merjen z zasnovano metodo, je višji kot pri pilotnem testu, kjer je bila x  = 31,3 

%. Komponenta TP z največjo x  je znanje. Povprečno število doseženih odstotnih 

točk za merjenje tehnološkega znanja x  = 48,7 %, kar predstavlja solidno oziroma 

dobro stanje znanja za predmete TI. Vedeti moramo, da se redni predmet TiT v 9. 

razredu ne poučuje in je tudi zato priklic znanja manjši. Lahko rečemo, da dosežek 

predstavlja dejansko znanje učencev. Prikaz porazdelitev odstotnih točk/dosežkov 

celotnega TP učencev 9. razreda OŠ, slika 6.1 
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Slika 6.1: Porazdelitev odstotnih točk pri merjenju TP učencev 9. razreda OŠ (N = 403). 

 

Območje aritmetičnih sredin 22,86 % < x  < 25,71 % označuje skupino učencev, 

katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov glede na preostale 

dosežke. Njihovi dosežki so višji od spodnjih 20 % in nižji od 70 % preostalih 

dosežkov (med 20. in 30. kvantilom). Učenci v območju od 20. do 30. kvantila so 

uspešno rešili v povprečju 8–9 postavk od 35.  

 

V območje aritmetičnih sredin 31,43 % < x  < 34,29 % sodijo učenci, katerih skupni 

dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov (45. in 55. kvantilom). V povprečju 

so uspešno rešili 10–12 postavk s tega področja in z območja pred njim.  

 

V območje aritmetičnih sredin 42,86 % < x  < 45,71 % sodijo učenci, katerih skupni 

dosežki določajo zgornjo četrtino dosežkov glede na preostale dosežke (70. in 80. 

kvantilom). V povprečju so uspešno rešili 15–16 postavk, s tega območja in tudi z 

območij pred tem.  

 

V območje aritmetičnih sredin 54,29 % < x  < 74,29 % sodijo učenci, katerih skupni 

dosežki so v zgornji desetini dosežkov glede na preostale dosežke (90. in 100. 

kvantilom). V povprečju so uspešno rešili vsaj 19 postavk (19–21). Ti učenci (N = 38) 
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so v splošnem uspešno reševali tudi postavke s predhodnih območij s skupno 

povprečno uspešnostjo x = 62,1 %, s = 5,2 % in xSE  = 0,8 %.  

 

Podrobno analizo rezultatov merjenja po kvantilih lahko naredimo tudi po 

komponentah TP; predvsem nas zanimajo povprečni dosežki med 45. in 55. 

kvantilom za povprečno oceno rešenih postavk komponent TP in skupina višjih 

dosežkov nad 90. kvantilom. Ta skupina je še posebno zanimiva, saj nas zanima, 

koliko je takih učencev v tej skupini po posameznih komponentah TP, koliko postavk 

so uspešno rešili in ali so komponente TP med seboj primerljive. Zanima nas tudi 

razmerje zgornjih povprečnih vrednosti nad 90. kvantilom in povprečnih vrednosti od 

45. do 55. kvantila po posameznih komponentah. Ta koeficient predstavlja razvitost 

posamezne komponente, kot jo definira [77]. Manjše kot je razmerje, večja je 

razvitost določene komponente TP. 

 
Znanje. Povprečno število doseženih odstotnih točk pri merjenju tehnološkega 

znanja je za N = 403 učencev x  = 48,7 %, ob odklonu s = 21,2 % in zanesljivosti 

vzorca xSE  = 1 %. Grafična porazdelitev odstotnih točk, slika 6.2. 

 

 
Slika 6.2: Porazdelitev odstotnih točk TP – znanje učencev 9. razreda OŠ. (N = 403) 
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V območje aritmetičnih sredin 45,45 % < x  < 54,55 % sodijo učenci, katerih skupni 

dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov (45. in 55. kvantilom). V povprečju 

so uspešno rešili 5–6 postavk. V območje aritmetičnih sredin 72,73 % < x  < 100 % 

sodijo učenci, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov glede na 

preostale dosežke (90. in 100. kvantilom). V povprečju so uspešno rešili vsaj 8 

postavk znanja (8–11). Ti učenci (N = 32) so v splošnem uspešno reševali tudi 

postavke s predhodnih območij, vse skupaj s povprečno uspešnostjo x = 86,1 %, s = 

5,1 % in xSE  = 0,9 %.  

 
Zmožnosti. Povprečno število doseženih odstotnih točk pri merjenju TP-zmožnosti je 

za N = 403 učencev x  = 28,9 %, ob odklonu s = 16,3 % in zanesljivosti vzorca xSE  = 

0,8 %. Grafična porazdelitev odstotnih točk, slika 6.3. 

 

  
Slika 6.3: Porazdelitev odstotnih točk TP-zmožnosti učencev 9. razreda OŠ. (N = 403) 

 

V območje aritmetičnih sredin 25 % < x  <33,33 % sodijo učenci, katerih skupni 

dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov (45. in 55. kvantilom). V povprečju 

so uspešno rešili 3–4 postavke. V območje aritmetičnih sredin 50 % < x  < 83,3 % 

sodijo učenci, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov glede na 

preostale dosežke (90. in 100. kvantilom). V povprečju so uspešno rešili vsaj 6 

postavk zmožnosti (6–10). Ti učenci (N = 29) so v splošnem uspešno reševali tudi 
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postavke s predhodnih območij, vse skupaj s povprečno uspešnostjo x = 64,4 %, s = 

2,2 % in xSE  = 1,1 %.  

 

KRO. Povprečno število doseženih odstotnih točk pri merjenju TP-KRO je za N = 403 

učencev x  = 28,1 %, ob odklonu s = 17,2 % in zanesljivosti vzorca xSE  = 0,8 %. 

Grafična porazdelitev odstotnih točk, slika 6.4. 
 

 
Slika 6.4: Porazdelitev odstotnih točk TP-KRO učencev 9. razreda OŠ. (N = 403) 

 

V območje aritmetičnih sredin x= 25 % sodijo učenci, katerih skupni dosežki določajo 

mejo med polovicama dosežkov (45. in 55. kvantilom). V povprečju so uspešno rešili 

3 postavke. V območje aritmetičnih sredin 50 % < x  < 91,67 % sodijo učenci, katerih 

skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov glede na preostale dosežke (90. in 

100. kvantilom). V povprečju so uspešno rešili vsaj 6 postavk KRO (6–11). Ti učenci 

(N = 26) so v splošnem uspešno reševali tudi postavke s predhodnih območij, vse 

skupaj s povprečno uspešnostjo x = 68,9 %, s = 11,1 % in xSE  = 2,1 %.  

 

Tudi iz primerjave slik 6.2–6.4 je razvidno, da je najvišja aritmetična sredina 

rezultatov pri TP-znanje, kjer so tudi učenci bolj enakomerno porazdeljeni, slika 6.2. 

Zmožnosti prispevajo manj, podobno je tudi pri KRO ( znanjex  > zmožnostix  > KROx ). Učenci 
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so v povprečju rešili 5 testnih postavk znanja ( x = 48,7, N = 11 postavk), 3 postavke 

zmožnosti ( x  = 28,9 % , N = 12) in 3 postavke KRO ( x  = 28,1 % , N=12). Razvitost 

(R) posameznih komponent je RTP-znanje = 1,72, RTP-zmožnosti = 2,21 in RTP-

KRO = 2,75. Podrobna analiza rezultatov merjenja TP, upoštevajoč različne 

dejavnike vpliva, sledi v poglavju 6.3. 

 

6.2.3 Zanesljivost  
 

Za potrditev zanesljivosti testa TP (vseh 35 postavk) izračunamo povprečni koeficient 

Cronbach   = 0,71 > 0,6 (minimalno zahtevano). Zanesljivost posameznih testnih 

postavk pa je tudi večja od minimalno zahtevne vrednosti Cronbach   > 0,6 za 

posamezno postavko [196], preglednica 6.8.  
 

Preglednica 6.8: Zanesljivost testnih postavk. 
 

 
Testne postavke 

 
Cronbach α,  

če postavko zbrišemo 

 
Testne postavke 

 

 
Cronbach α,  

če postavko zbrišemo 
V114503K 0,69 V177201K 0,7 
V010401I 0,69 V062801G 0,7 
V135201G 0,69 V187503H 0,71 

V166603P 0,7 V021203T 0,71 

V197903H 0,7 V177003I 0,71 

V124903J 0,7 V041903E 0,71 

V135303H 0,7 V145702I 0,71 

V187403G 0,7 V104002G 0,71 

V114303I 0,7 V073202F 0,71 

V010103F 0,7 V187602I 0,71 

V042102G 0,7 V198202K 0,71 

V062502D 0,7 V020902Q 0,71 

V062602E 0,7 V145601H 0,71 
V124802I 0,7 V166701H 0,71 
V020602N 0,7 V156101H 0,71 
V156001G 0,7 V042001F 0,71 
V198101J 0,7 V114602L 0,72 

V103901F 0,7   

 

Z izračunom zanesljivost testa TP smo potrdili predpostavko zanesljivosti, ki smo jo 

izračunali na pilotnem testu. Bolj kot zanesljivost postavk je pomembna mera  

stabilnost postavk, ki jo zagotovimo z visoko vsebinsko veljavnostjo postavk (zlasti 

odgovorov) in nam omogoča visoko napovedno veljavnost. 
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6.2.4 Veljavnost 
 

Metoda je veljavna, če so izpolnjeni pogoji a) vsebinske, b) kriterijske in c) 

konstruktne veljavnosti. Kriterijsko veljavnost zagotavljamo s pomočjo korelacijske 

analize. Veljavnost konstrukta potrjujemo s faktorsko analizo. Faktorsko analizo 

izvršimo za vrednotenje preskusa, ki vključuje analizo testnih postavk, razvoj metode 

(zagotavljanje faktorske veljavnosti) in testiranje teorije. Konstruktna veljavnost se v 

našem primeru nanaša na: c 1) ugotavljanje ustreznosti/veljavnosti testnih postavk, ki 

tvorijo nove spremenljivke – faktorje, in c 2) potrditev, da novonastali faktorji ne 

kažejo notranje konsistence in s tem povezljivosti/medsebojne odvisnosti testnih 

postavk. Za potrjevanje konstruktne dejavnosti najprej določimo spremenljivke 

faktorske analize, določimo število faktorjev in opredelimo vsebinski pomen faktorjev. 

 
Veljavna metoda mora izpolnjevati tudi merila d) težavnosti postavk, e) 

diskriminativnosti in f) asimetričnosti ter sploščenosti porazdelitve vzorca. 

 
a) Vsebinska veljavnost. Zagotovili smo jo z umerjanjem nestabilnih postavk po 

izvršenem pilotnem testu, in sicer z manjšim panelom 5 strokovnjakov. 

 
b) Kriterijska veljavnost. Potrjujemo jo s korelacijsko analizo. Za analizo 

medsebojne odvisnost med dvema ali več skupinami spremenljivkami uporabimo 

korelacijsko analizo, s katero ugotavljamo jakost odvisnosti. Zadostuje že 

dvostranska raziskovalna domneva, ker nas zanima samo, ali se spremenljivke med 

seboj razlikujejo. Kot merilo vzamemo Pearson rxy koeficient (–1 < rxy < 1). Analiza 

povezanosti (izračun korelacij) smo izvedli z namenom ugotovitve statistično 

značilnih in močnih povezav testnih postavk. Vrednost Pearsonovega korelacijskega 

koeficienta za vse analizirane parametre smo določili s statističnim programom 

PASW. Izračunani Pearsonovi korelacijski koeficienti rxy so podani v prilogi 12.16, in 

nam povedo, kakšne so povezave med posameznimi neodvisnimi, analiziranimi 

parametri. Iz priloge je razvidno, da so med posameznimi parametri pozitivne in 

negativne zveze, ni pa statistično visokih korelacij (rxy > 0,7) ne znotraj istega TK kot 
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tudi ne v celotnem TB, kar govori v prid dejstvu, da vsaka testna postavka meri svoj 

cilj, opisan z MPP.  

 
(c) Veljavnost konstrukta. Potrjujemo s faktorsko analizo, kjer iščemo mogoče 

faktorje, ki pojasnjujejo novo skupino postavk. Ker so bile naše testne postavke 

zasnovane samo za merjenje določenega MPP in so medsebojne korelacije v mejah 

dopuščenega (rxy < 0,7), se mora za potrditev veljavnosti pokazati naslednje [39,191]: 

a) ustreznosti vzorčenja rMSA > 0,5; 

b) indikator zanesljivosti faktorske analize h2 > 0,4; 

c) zanesljivost (notranje konsistence) faktorja Cronbach 1 <0,6, kar pomeni, da 

so mogoči faktorji nestabilni in ne izpodbijajo zasnove testnih postavk. 

 

Faktorska analiza je proces združevanja/kombiniranja različnega števila 

elementov/postavk ali spremenljivk za oblikovanje sestavljenih spremenljivk (faktorji 

ali komponente) [175]. Na osnovi večjega števila manifestnih spremenljivk, med 

katerimi je pozitivna povezanost, določi manjše število latentnih spremenljivk 

(faktorjev), ki pojasnjujejo to medsebojno povezanost in ki so med seboj neodvisni. 

Gre za redukcijo prostora testov na manjše število parametrov, s tem da se zadrži 

čim več informacij. Z drugimi besedami – faktorska analiza kaže, katere 

spremenljivke, skupine ali testne postavke gredo skupaj. Namesto velikega števila 

spremenljivk vključimo v nadaljnje analize samo manjše število faktorjev. Prvi faktor 

je zato določen tako, da pojasni čim večji delež celotne variance. Drugi je izbran tako, 

da je neodvisen od prvega in da pojasni čim večji delež še nepojasnjene variance. 

Na podoben način so določeni še preostali faktorji. 

 

Potek faktorske analize je mogoče opisati z naslednjimi koraki (1–3): 

1. določitev spremenljivk in analiza odvisnosti med njimi; 

2. odločitev števila faktorjev in 

3. vsebinska opredelitev faktorjev. 

 

(1) Določitev spremenljivk. Te izberemo na osnovi predhodnih raziskav ali naše 

presoje. Število izbranih spremenljivk določa velikost vzorca. Izkustveno pravilo kaže, 

da naj je v vzorcu vsaj 4 k enot, kjer je k število spremenljivk. V našem primeru je k = 
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35 spremenljivk (testne postavke), vzorec 403 > 140 (minimalno zahtevano). 

Odvisnost med spremenljivkami proučujemo s korelacijsko matriko. Faktorska 

analiza ni smiselna, če obstaja neznatna/šibka povezanost med spremenljivkami.  

 
Smiselnost uporabe faktorske analize preizkušamo z Bartlettovim testom sferičnosti. 

S testom potrdimo skupno pomembnost vseh korelacij znotraj korelacijske matrike in 

se izraža kot mera ustreznosti vzorčenja. Z njim preizkušamo ničelno hipotezo, da je 

osnovna korelacijska matrika enaka matriki enote, kar pomeni, da ne obstaja 

odvisnost med opazovanimi spremenljivkami. Velika vrednost te statistike govori v 

prid uporabe faktorske analize.  

 

Bartlettov test se uporabi za testiranje ničelne hipoteze H0, ki pravi, da je varianca k 

vzorcev enaka. Če imamo k vzorcev, velikosti ni in varianco vzorca 2
is , je Bartlettova 

testna statistika 
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 skupna (ocenjena) varianca. Porazdelitev 

Bartlettove statistike X2 je približna porazdelitvi 1
2
k . Poleg Bartlettovega testa 

sferičnosti se uporablja še Keiser-Meyer-Olkinova statistika (KMO), ki ima vrednosti 

(0 < KMO < 1) in temelji na primerjavi velikosti korelacijskih in parcialnih korelacijskih 

koeficientov.  
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kjer je rj, k korelacija med dvema spremenljivkama in pj, k parcialna (delna) korelacija. 

Uporaba faktorske analize je smiselna pri veliki vrednosti te statistike, to je pri 

vrednosti KMO > 0,5. Za verodostojnost in izvedljivost faktorske analize najprej 

zaženemo Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO) test in Bartletov test sferičnosti. Bartletov 



134 
 

test ugotavlja povezanost korelacijske matrike z enoto matrike. Smiselnost faktorske 

analize velja za vrednosti kazalca KMO > 0,5, preglednica 6.9.  
 
Preglednica 6.9: KMO in Bartlettov test, kjer je df – prostostne stopnje, P – statistična pomembnost 
 

Kaiser-Meyer-Olkinovo merilo adekvatnosti vzorčenja 0,683 
Bartlettov test sferičnosti Hi-kvadrat 1556,961 

df 595,000 

P 0,000 

 
Vrednost KMO > 0,5 in vrednosti Bartletovega testa za vzorec k = 1 in velikosti n = 

403 (Hi-kvadrat > 0 in P < 0,05) s tveganjem, manjšim od 5 %, smemo zavrniti 

ničelno domnevo – hipotezo, da je korelacijska matrika enaka matriki enote (Bartletov 

test sferičnosti). Sklepamo, da je statistična moč odnosa med spremenljivkami dovolj 

visoka in primerna za faktorsko analizo. V našem primeru sodi vrednost 0,683 za 

srednje (povprečne) merodajne vrednosti [202], [176]. 

 

Za posamezno testno postavko potrjujemo ustreznost vzorčenja z matriko preslikanih 

vrednosti delnih korelacijskih koeficientov (correlation anti-image matrix), kjer so na 

diagonali matrike vrednosti ustreznosti vzorčenja rMSA (rMSA > 0,5). Korelacije rMSA so 

prikazane v preglednici 6.18. Samo tri postavke imajo vzorčenje rMSA < 0,5 pa še ta 

vrednost (0,49) je zelo blizu meje stabilnosti in potrditve. 

 

Za določanje sintetičnih spremenljivk (faktorji) uporabimo metodo glavnih komponent, 

kjer so faktorji določeni kot linearna kombinacija prvotnih spremenljivk. Model glavnih 

komponent za k spremenljivk je določen z (v našem primeru je k = 35): 
 

z1 = a11F1 + a12F2 + … + a1 kFk 

z2 = a21F1 + a22F2 + … + a2 kFk 

  

                zk = ak 1F1 + ak 2F2 + … + ak kFk ,                     (6.8) 

 

kjer pomeni zi – standardizirana vrednost i-te opazovane spremenljivke, i = 1, …, k, Fj 

– j-ta glavna komponenta oziroma faktor, j = 1, …, k in aij – faktorska utež pri i-ti 

spremenljivki in j-tem faktorju. 
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(2) Odločitev o številu faktorjev. V tej fazi izvajanja faktorske analize želimo določiti 

faktorje, ki pojasnijo čim večji delež celotne variance. Uporabimo pravilo lastne 

vrednosti λj , j = 1, 2, …, k. Pri tem pristopu se vključijo v nadaljnjo analizo le tisti 

faktorji, ki jim pripada lastna vrednost, ki je λ >1. Za kontrolo vzamemo še pravilo 

odstotka pojasnjene celotne variance; število faktorjev je odvisno od vnaprej 

predpisanega odstotka celotne variance, ki naj bo pojasnjen z izbranim številom 

faktorjev. Od vsebine problema je odvisen predpisan odstotek celotne variance, 

vendar strokovnjaki priporočajo, da naj bo le-ta vsaj 60 % [191], [130]. Pri tem si 

pomagamo s komunalitetami, ki jih izračunamo po en. (5.7) in z lastnimi vrednostmi. 

Vsoto kvadratov faktorskih uteži za j-ti faktor imenujemo lastna vrednost λi. Izraža tisti 

del celotne variance, ki je pojasnjena z j-tim faktorjem. Njena vrednost je določena z: 

 

           kjjjj aaa 2
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2 ... .                               (6.9) 

 

Pri metodi glavnih komponent so faktorji določeni tako, da prvi pojasni največji del 

celotne variance, drugi faktor največji del s prvim faktorjem še nepojasnjene variance 

itn., zato velja k  ...21 .  Ker je celotna varianca enaka 
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je odstotek celotne variance, ki je pojasnjen z j-tim faktorjem, določen z: 
 

      
 %100 

k
i .

                                            
(6.11) 

 
Za nadaljnjo analizo izrazimo faktorje še kot funkcije spremenljivk zj j = 1, 2, …, r. 

Tako izrazimo j-ti faktor z: 

 

              kkjjjj zczczcF  ...2211 .                                (6.12) 

 
Korelacijska matrika testnih postavk, priloga 12.16, kaže na nizko do zmerno (rxy < 

0,7) korelacijo med posameznimi postavkami, kar potrjujejo usklajenost testnih 
postavk z MPP- in VV-testa. Z indikatorjem faktorske zanesljivosti h2 preverimo 
pravilnost modela faktorske analize. Če faktorji izluščijo celotno varianco postavk in 

dobimo vrednost 1,0, govorimo o lažnih rešitvah, ki nakazujejo ali na premajhen 
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vzorec testiranja ali na preveč/premalo faktorjev. Indikator zanesljivosti faktorske 

analize h2 dobimo z analizo glavnih komponent, preglednica 6.10. Njihove vrednosti 
povedo odstotek variance spremenljivke, ki je pojasnjena s trinajstimi faktorji. 
Konstruktno veljavnost potrjujejo vrednosti h2 > 0,4. Iz preglednice 6.10 je razvidno, 

da je samo ena postavka nestabilna. 
 
Preglednica 6.10: Komunalitete h2 in koeficient ustreznosti vzorčenja rMSA. 

 

Testna 
postavka 

Začetna 

vrednost 
h2  rMSA 

 

Testna 
postavka 

Začetna 

vrednost 
h2  rMSA 

 
V062502D 1 0,38 0,74 V198202K 1 0,57 0,65 

V010103F 1 0,42 0,74 V135303H 1 0,58 0,72 

V103901F 1 0,42 0,76 V021203T 1 0,59 0,60 

V135201G 1 0,45 0,82 V197903H 1 0,61 0,61 

V010401I 1 0,46 0,83 V124802I 1 0,61 0,65 

V041903E 1 0,47 0,62 V166603P 1 0,61 0,69 

V187403G 1 0,48 0,72 V145702I 1 0,62 0,61 

V187602I 1 0,49 0,68 V073202F 1 0,62 0,58 

V114503K 1 0,49 0,84 V187503H 1 0,63 0,63 

V062801G 1 0,50 0,71 V042001F 1 0,63 0,49 
V156001G 1 0,50 0,71 V114303I 1 0,63 0,65 

V124903J 1 0,52 0,69 V177201K 1 0,63 0,72 

V020602N 1 0,54 0,71 V145601H 1 0,63 0,60 

V198101J 1 0,56 0,66 V156101H 1 0,64 0,65 

V062602E 1 0,56 0,67 V104002G 1 0,65 0,49 
V020902Q 1 0,56 0,56 V166701H 1 0,69 0,52 

V042102G 1 0,57 0,66 V177003I 1 0,70 0,49 
V114602L 1 0,57 0,58     

 
Faktorska analiza nam statistično značilno izlušči 13 faktorjev, ki skupaj pojasnjujejo 

le 55,9 % variance, priloga 12.16. Po pravilu celotne pojasnjene variance je z njimi 

pojasnjena celotna varianca manjša od predpisanega minimalnega odstotka (več kot 

60 %) [202]. To še dodatno potrjuje, da je statistična moč faktorjev nizka in da so 

testne postavke zasnovane izključno za merjenje določenega MPP.  

 
(3) Vsebinska opredelitev faktorjev. V tej fazi opredelimo vsebinski pomen izbranih 

faktorjev. Pri tem si pomagamo s faktorskimi utežmi aij. Te izražajo moč zveze med i-

to spremenljivko in j-tim faktorjem. Vsebinski pomen j-tega faktorja zato določa 

spremenljivka oziroma spremenljivke z visoko vrednostjo faktorske uteži. Vsebinsko 
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pojasnjevanje j-tega faktorja pa je oteženo, če je ta močno koreliran z vsemi ali 

večino spremenljivk, ki imajo visoke faktorske uteži tudi pri drugih faktorjih. Zato je v 

večini primerov potrebna še rotacija faktorjev, ki da preprostejšo faktorsko strukturo. 

Za njo je značilno, da vsakemu faktorju pripada ena ali manjše število uteži z veliko 

vrednostjo, vrednosti drugih faktorskih uteži pri tem faktorju pa so zelo majhne. 

Nadaljnja pomembna lastnost te strukture je, da ima vsaka spremenljivka le eno 

faktorsko utež z visoko vrednostjo. Z rotacijo faktorjev se ne spremenijo vrednosti 

komunalitet in odstotek pojasnjene celotne variance z izbranim številom faktorjev, 

spremenijo pa se lastne vrednosti izbranih faktorjev in s tem tudi odstotek s 

posameznim faktorjem pojasnjene variance. Najpogosteje uporabljena analitična 

metoda, ki da preprostejšo faktorsko strukturo, je metoda varimax [202]. Je 

ortogonalna metoda, ki zagotavlja medsebojno neodvisnost rotiranih faktorjev. Če iz 

teorije izhaja, da faktorji utegnejo biti med seboj odvisni, uporabimo eno od 

poševnokotnih transformacij, na primer metodo oblimin [202], s katero dobimo A-

matriko sklopa kot ključno merilo (matrika koordinat vektorjev na faktorje), poleg tega 

pa še matriko strukture ali F-matriko (korelacije vektorjev in faktorjev) ter M-matriko 

(medsebojne korelacije izoliranih vektorjev). S pomočjo teh statistik preverjamo 

veljavnost konstrukta kot dela veljavnosti metode. Najpomembnejša za interpretacijo 

je A-matrika, preostale so dopolnjujoče. A-matrika (matrika vzorca) pojasni, koliko 

posamezne postavke prispevajo k posameznemu faktorju (1–13), priloga 12.16. 

Razvidno je, da postavke nimajo enoznačnega prispevka k posameznem faktorju, kar 

nakazuje, da merijo le tisto, za kar so zasnovane. Potrdimo z izračunom notranje 

konsistence, kjer uporabimo  matriko komponent pred rotacijo, povprečna 

zanesljivost faktorjev Cronbach 1 = –0,46, kar je posledica negativne povprečne 

kovariance med faktorji. Tudi posamezni faktorji imajo negativno zanesljivost, kar 

pomeni, da je veljavnost testnih postavk potrjena, saj njihovo faktorsko združevanje 

vodi k nezanesljivim faktorjem. Sposobnost nezdruževanja faktorjev potrdimo tudi s 

Tukeyjevim testom nezdruževanja [203], ki nam da vrednosti vsote kvadratov SS = 

0,384 < 1,330 (prag združevanja) in pomembnost P = 0,001 < 0,05. Ti faktorji ne 

izpodbijajo zasnove postavk, ki je osredinjena samo k merjenju enega cilja, 

določenega z MPP. Vsaka testna postavka meri le pojav, za katerega je bila 

zasnovana. 
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d) Težavnost. Za težavnost postavk p uporabimo mero aritmetične sredine x . Za 

posamezno testno postavko je razvidna iz preglednice 6.11.  
 

Preglednica 6.11: Težavnost postavk p, zanesljivost vzorca 
xSE , standardni odklon s in 

diskriminativnost testnih postavk rpbis. 
 

 
Testne postavke 

N = 35 

 
p 

1 / % 

 

xSE  

1 / % 

 
s 

1 / % 
rpbis 

V198101J 73,0 2,2 44,5 0,22 

V177201K 58,3 2,5 49,4 0,28 

V156101H 57,6 2,5 49,5 0,21 

V103901F 55,6 2,5 49,7 0,25 

V010401I 52,1 2,5 50,0 0,45 

V156001G 48,6 2,5 50,0 0,25 

V135201G 48,4 2,5 50,0 0,43 

V042102G 47,6 2,5 50,0 0,26 

V124903J 41,4 2,5 49,3 0,28 

V166701H 40,9 2,5 49,2 0,09 
V197903H 40,2 2,4 49,1 0,24 

V062502D 37,7 2,4 48,5 0,26 

V010103F 37,2 2,4 48,4 0,24 

V124802I 36,7 2,4 48,3 0,23 

V135303H 36,5 2,4 48,2 0,35 

V114503K 36,2 2,4 48,1 0,41 

V062801G 36,0 2,4 48,1 0,30 

V145601H 35,0 2,4 47,8 0,17 

V166603P 34,2 2,4 47,5 0,22 

V187403G 32,5 2,3 46,9 0,26 

V187503H 31,5 2,3 46,5 0,16 

V042001F 30,0 2,3 45,9 0,11 
V104002G 29,5 2,3 45,7 0,07 
V073202F 28,5 2,3 45,2 0,16 

V062602E 28,0 2,2 45,0 0,25 

V145702I 26,3 2,2 44,1 0,10 
V020902Q 25,8 2,2 43,8 0,09 
V020602N 25,3 2,2 43,5 0,27 

V187602I 23,8 2,1 42,7 0,09 
V177003I 23,3 2,1 42,3 0,06 
V114602L 19,6 2,0 39,7 0,03 
V198202K 17,9 1,9 38,4 0,17 

V021203T 10,7 1,5 30,9 0,19 

V114303I 7,7 1,3 26,7 0,27 

V041903E 5,5 1,1 22,7 0,10 
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Iz preglednice 6.11 je razvidno, da so veljavne vse postavke (p > 0). Razvidno je tudi, 

da ni enostavnih postavk (p > 0,9), postavke težavnosti p < 0,15 pa so tri, in sicer 

V021203T, V114303I in V041903E. Vse tri postavke merijo sposobnost KRO. Gre za 

vsebinsko področje, ki je specifično za razumevanje, in učenci, ki imajo izkušnjo s 

pojavom, so v prednosti. Te postavke zaslužijo posebno obravnavo, ni pa zahtevano 

izločanje, saj so veljavne. 

 

f) Diskriminativnost. Vse testne postavke smo na občutljivost analizirali z analizo 

zanesljivosti, pri čemer smo izračunali popravljeno vsoto postavk za skupno 

korelacijo kot mero diskriminativnosti postavke rpbis. Preglednica prikazuje občutljivost 

po posameznih postavkah. Najboljšo občutljivost testnih postavk za večjo 

zanesljivost testa kaže razpršenost biserialnega koeficienta s koncentracijo 0,4 < rpbis 

< 0,5. Sprejemljiv rang je rpbis > 0,15 [157] , čeprav nekateri avtorji jemljejo to spodnjo 

mero 0,15 kot šibko [204]. To velja zlasti za teste znanja, kjer merimo za vse na enak 

način podano znanje, v našem primeru pa merimo poleg znanja še zmožnosti in 

KRO, ki pa sta večkrat povezani z enkratnim dejanjem, opazovanjem, s 

spremljanjem, z izkustvenim učenjem, načrtnim ali naključnim učenjem in v tem 

primeru lahko tudi slabši učenci rešijo kakšno postavko boljše od boljših, saj le-ti niso 

bili deležni izkušnje. Pri testih zmožnosti in KRO je pomembno, kako učenci 

uporabljajo svoje znanje, kdaj opazijo/prepoznajo ključne manjkajoče informacije in 

kako so spretni pri pridobivanju novih podatkov. Na koncu so dosežki/ocene/izvedba 

učenca ocenjeni z merilom, kako dobro je učenčeva izvedba usklajena z 

izvedbo/oblikovanjem dobre prakse [77]. Ravno v tem pogledu večkrat boljši, 

inteligentnejši, po učnih ocenah superiorni učenci zaostajajo za slabšimi (ki so lahko 

v šolskem procesu večkrat nemotivirani) v izvedbi/končnem izdelku [130].  

 

Ugotovili smo, da so vse postavke pozitivno diskriminirane, kar pomeni, da merijo 

tisto, za kar so bile predvidene. Preverili smo tudi trditev veliko avtorjev [205], [165], 

[132], [130], [206], [207], [208] na področju statistične analize, da postavke težavnosti 

p = 0,5 tudi najbolj diskriminirajo. V našem primeru to drži samo za postavke za test 

znanja, kar še dodatno potrjuje specifičnost testnih postavk za preverjanje zmožnosti 

in KRO, ki po naših ugotovitvah zahtevajo drugačno obravnavo. Na primer postavka 

V041903E tipa KRO je imela težavnost P = 5,5 % in diskriminativnost rpbis = 0,1. 

Obravnava področje, ki je za razumevanje specifično in zahteva znanje razumevanja 
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in uporabe grafov ter na osnovi trenda kritično oceniti zdajšnje stanje in napovedati 

razmere v bližnji prihodnosti. Učenci so zadovoljivo rešili del, ki se nanaša na 

uporabo znanja, tudi zadovoljivo poiskali vzrok, niso pa bili zmožni ustvariti prave 

kombinacije – povezati znanje in sposobnosti tehnološkega predvidevanja s pomočjo 

KRO. To pa še ne pomeni, da postavka slabo ločuje med tistimi z višjo TP od tistih z 

nižjo TP kot izkazuje rezultat rpbis.  

 
f) Odklon od normalne porazdelitve. Za nadaljnjo analizo je koristno vrednosti 

spremenljivke urediti v obliki frekvenčne porazdelitve, ki nam pove, kolikokrat se 

pojavi določena vrednost, in nato frekvenčno porazdelitev prikazati v obliki 

histograma. Distribucijo rezultatov je smiselno narediti, ko imamo večje število 

merjencev (okoli 200) oziroma z upoštevanjem, da se z eksperimentom iščejo 

povezave med spremenljivkami [191]. Treba je zbrati dovolj velik vzorec, ki zavaruje, 

da se dobi korelacija, ki je dobro določena in zanesljiva in je pri tem napaka čim 

manjša. S tem lahko že vizualno določimo odklon od normalne porazdelitve, 

računsko pa to potrdimo z mero asimetričnosti in sploščenosti. Frekvenčne 

porazdelitve, prirejene različnim spremenljivkam, imajo različne oblike. Mnoge v tem 

delu obravnavane metode temeljijo na predpostavki, da so vrednosti spremenljivke 

porazdeljene po normalni porazdelitvi, ki je prikazana na sliki 6.5, krivulja a. V večini 

primerov obstajata dva razloga, zakaj konkretna porazdelitev ni normalna. To sta 

pomanjkanje simetričnosti (asimetrične porazdelitve) in zahtevane sploščenosti. 

Asimetričnost in sploščenost konkretne porazdelitve merimo z merami asimetrije in 

sploščenosti. 

 

 
Slika 6.5: Porazdelitev spremeljivke glede na asimetričnost. 
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Asimetrične porazdelitve (skewness) so lahko pozitivno asimetrične oziroma 

asimetrične v desno (večja gostitev je pri manjših vrednosti spremenljivke) ali 

negativno asimetrične oziroma asimetrične v levo, slika 6.5 (večja gostitev vrednosti 

je pri večjih vrednostih spremenljivke) [149]. Asimetričnost g3 vzorca izračunamo kot 

[172]: 
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kjer je x aritmetična sredina, m3 je tretji centralni moment vzorca in m2 varianca 

vzorca. Preizkušanje porazdelitve TP na asimetričnost nam da rezultate za 

asimetričnost g3 = +0,5, kar lahko primerjamo z krivuljo b na sliki 6.5. 

 

Porazdelitve se razlikujejo med seboj tudi po svoji sploščenosti (kurtosis). Ene so bolj 

sploščene, druge bolj koničaste. Sploščenost porazdelitve primerjamo z normalno, ki 

je vzeta kot idealna g4 = 0. Pozitivne vrednosti koeficienta g4 > 0 sploščenosti kažejo 

na koničasto porazdelitev, negativne g4 < 0 pa na bolj sploščeno, kot je normalna 

porazdelitev, slika 6.6. O sploščenosti porazdelitve nam pove tudi vrednost 

standardnega odklona. Z večanjem njegove vrednosti postaja porazdelitev vedno bolj 

sploščena, z manjšanjem njegove vrednosti pa prehaja vedno bolj v koničasto 

porazdelitev.  

 
Slika 6.6: Oblike sploščenosti porazdelitve vzorca. 

 

Višji koeficient sploščenosti pomeni, da je več variance izražene z ekstremnimi 

odkloni v primerjavi s pogostimi manjšimi odkloni [149].  
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Koeficient sploščenosti vzorca g4 izračunamo kot: 

 

    
 

 
3

1

1

3 2

1

2

1

4

2
2

4
4 






















n

i
i

n

i
i

xx
n

xx
n

m
mg ,                            (6.14)   

 

kjer je m4 četrti moment vzorca okrog aritmetične sredine x , m2 pa drugi moment 

(varianca). Preizkušanje porazdelitve TP na sploščenost nam da rezultate za 

sploščenost g4 = – 0,28 (rahlo platiokurtična distribucija, slika 6.6), kar je znotraj 

sprejemljivih meja (–2 < g4 < +2). Nizki količniki asimetričnosti in sploščenosti kažejo, 

da se porazdelitev približuje normalni. Iz grafičnega prikaza pogostnostne 

porazdelitve (diagram Q-Q), slika 6.7, je razvidno, da porazdelitev ne odstopa veliko 

od normalne. Vizualni pregled univarijantne porazdelitve dosežkov nam kaže na 

rahlo odstopanje od normalne porazdelitve na spodnjem delu (posledica g4), medtem 

ko sta srednji (g3) in zgornji del porazdelitve sprejemljivo usklajena z normalno 

porazdelitvijo. Kljub rahlim odstopanjem porazdelitev lahko še tretiramo kot vzdržno 

normalno, kot za tak primer navajajo številni avtorji [191, 209-212]. 

 

 
Slika 6.7: Primerjava porazdelitve TP celotna z normalno s pomočjo izrisa Kvantil-Kvantil (Q-Q). 
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Če je asimetričnost g3 > 1, to pomeni, da je mera pretežka ali prelahka glede na to, 

da prihaja do asimetrične vrednosti. Test v celoti ni bil pretežek, so pa bile statistično 

značilno pretežke nekatere postavke, zlasti za merjenje KRO, katerega obstoječi 

kurikulum TiT in IP tehnike ne razvija v meri, kot jo to STP. Pregled posameznih 

postavk TP na asimetričnost in sploščenost, priloga 12.16.  

 

Metoda merjenja je tudi z analizo odklona od normalne porazdelitve veljavna in 

dovolj občutljiva, saj sta g3 in g4 znotraj meja dopuščenega. To pomeni, da metoda 

natančno loči merjence med seboj. Občutljivost pa lahko še izboljšamo z večjim 

številom testnih postavk, ki imajo težavnost p = 0,5.. Če pa imamo vzorce (skupine) 

manjše od 200 članov, moramo pred statistično analizo ugotavljanja vplivov na 

merjeno značilnost (TP ali komponent TP) preveriti enakosti varianc čez skupini/-e. 
 

6.3 ANALIZA REZULTATOV TEHNOLOŠKE PISMENOSTI PO 

SPREMENLJIVKAH VPLIVA 
 
Z novo metodo merjenja smo dobili rezultate TP. Ne vemo pa še, katere 

spremenljivke vplivajo na dobljeni rezultat. Sledimo raziskovalnim vprašanjem, 

poglavje 1.2, in proučujemo variacije rezultatov učencev med skupinami za določeno 

spremenljivko. Če ugotovimo statistično značilen vpliv spremenljivke na TP, nas 

zanima, kakšna je statistično značilna velikost tega vpliva – učinka. Izraz statistično 

značilne razlike (significantly different) je pri statističnem razlikovanju nujno prisoten. 

V statističnih raziskavah postavimo mejo za napako, ki je nismo mogli predvideti. To 

mejo oziroma rav en tveganja, ki smo ga pripravljeni prenesti, imenujemo stopnja 

značilnosti (significance level). To je tveganje, ki je povezano s tem, da nismo 100-

odstotno gotovi, da je to, kar proučujemo v raziskavi, to, kar preverjamo. Če je 

stopnja značilnosti na primer 0,05 (običajen zapis je P < 0,05), to pomeni, da je 5-

odstotna možnost, da razlike, ki smo jih odkrili, niso posledica domnevnega vzroka 

(npr. IP TI), ampak nekih drugih neznanih vzrokov. Seveda to tveganje želimo 

zmanjšati, kolikor se le da. Za statistično značilno mejo vzamemo pri P = 0,05, zato v 

nadaljevanju proučujemo spremenljivke, ki bi lahko imele neposredni vpliv na TP. 

Metode, ki jih bomo uporabili za določitev spremenljivk vpliva, so odvisne od vrste 



144 
 

zbranih podatkov za določeno spremenljivko (opisni, številski) in načina predstavitve 

dobljenih rezultatov. Opisne spremenljivke so števne in jih merimo na: 

a) nominalni skali, ki omogoča razvrščanje enot po določeni skupni značilnosti. 

Na nominalni skali merimo: spol, vrsta IP TI, udeležba pri zunajšolskih 

tehniških aktivnostih, odločitev o nadaljevanju šolanja.  

b) ordinalni skali, ki ima vse lastnosti nominalne skale in še lastnost, da so 

skupine razvrščene po določenem merilu. V našem primeru je to izobrazba 

staršev. 

 

Številske spremenljivke merimo z metrično skalo, in sicer: 

a) Razmernostna skala ima vse lastnosti predhodno opisanih skal in še 

lastnost, da je njena začetna točka nič in se ne spreminja. Zato je skala 

absolutna, razlika se vedno meri od točke nič. To skalo uporabimo za: 

IP TI (lahko tudi nominalna), učni uspeh, čas priprav na pouk TI in za 

TP učencev (TP celotna in komponente). 

 

Kompleksne pojave, kot je TP, analiziramo z različnimi statističnimi metodami. Na 

voljo imamo univariatne in multivariatne metode, priloga 12.17. Univariatne metode 

so primerne za analizo podatkov, kadar proučujemo pri vsaki enoti le eno značilnost 

(spremenljivko). Multivariatne metode pa uporabimo za hkratno analizo več 

značilnosti, torej hkrati analiziramo več spremenljivk. Obe skupini metod se 

razlikujeta tudi v tem, da se univariatne metode ukvarjajo z analizo povprečij in 

variance, medtem ko se multivariatne analize osredinjajo na proučevanje ravni zveze 

med spremenljivkami (korelacija, kovarianca). Izbor ustrezne univariatne metode je 

odvisen od vrste spremenljivke, ki jo analiziramo (številska ali opisna), števila vzorcev 

in od povezave med vzorci (neodvisni ali odvisni). Izbor ustrezne multivariatne 

metode pa je odvisen od tega, ali proučujemo odvisnost med dvema množicama 

spremenljivk ali medsebojno odvisnost znotraj ene množice spremenljivk. Nadalje je 

izbor ustrezne metode za proučevanje odvisnosti med dvema množicama 

spremenljivk odvisen od števila spremenljivk v množici odvisnih spremenljivk in od 

vrste spremenljivke. Izbor ustrezne metode za proučevanje medsebojne odvisnosti 

pa je odvisen, ali proučujemo medsebojno odvisnost med spremenljivkami ali med 

subjekti (statističnimi enotami). 
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Statistična analiza se osredinja na proučevanja a) vpliva IP TI na TP (vrsta IP TI, čas 

priprav na pouk tehnike, zunajšolsko udejstvovanje pri tehniški aktivnostih), b) vpliva 

spola na TP, c) spremenljivk vpliva na odločitev učencev o svoji poklicni karieri –

šolanju in d) značilnih skupin TP, npr. učenci z višjo ravnjo TP. 
 
a) IP TI. Pri proučevanju IP TI gre za proučevanje ene spremenljivke (TP), ki je 

številska in odvisna od spremenljivk pouka IP TI (opisna). Ker gre za dve neodvisni 

skupini in ker želimo proučevati še razlike med in znotraj skupin, uporabimo 

enosmerno analizo variance ANOVA. Iz Levenovega testa enakosti varianc 

sklepamo na normalnost porazdelitev (enakost variance čez skupine) in v primeru 

neenakih varianc izberemo še metodo Welch (ANOVA) za ugotavljanje statistično 

značilnih razlik ter korekcijo vpliva velikost skupin s Hochbergovo metodo. Za 

potrjevanje učinka vpliva uporabimo še Cohen d-metodo. Ko proučujemo vpliv vrste 

IP na TP, imamo ponovno odvisno spremenljivko TP (številska) in neodvisno vrsta IP 

TI (opisna). V tem primeru imamo več različnih in neodvisnih skupin, izberemo 

ANOVA. Pričakovane so skupine različne po velikosti in različnimi variancami – 

uporabimo Welch (ANOVA). Tudi za proučevanje vplive časa priprav na pouk tehnike 

in udeležbe pri zunajšolskih tehniških aktivnostih uporabimo enosmerno analizo 

variance, po potrebi tudi s korekcijo. 

 

b) Spol. Proučujemo razlike v TP (odvisna – številska) glede spola (neodvisna – 

opisna), uporabimo enosmerno analizo variance ANOVA.  

 

c) Odločitev o poti izobraževanja. Predvidevamo, da na odločitev o nadaljevanju 

šolanja vpliva več dejavnikov, kar preverimo s testom povezanosti η2. Ker 

proučujemo več spremenljivk in medsebojno odvisnost, kjer je odvisna spremenljivka 

opisna, neodvisne pa so ali opisne in številske, uporabimo večstransko 

diskriminantno analizo.  
 
d) Značilne skupine TP. Predvidevamo, da je skupina z višjim TP heterogena, na 

katero vpliva več dejavnikov. Razlike aritmetičnih sredin višjega TP več neodvisnih 

skupin proučujemo z ANOVA. Pričakujemo različno velike skupine (manjši vzorci) in 

tudi porazdelitev dosežkov TP, ki ni normalna, zato upoštevamo še Welchov test, 

Games-Howelov post hoc test ter kontrolo povezanosti neodvisnih spremenljivk 
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(opisne) z neparametričnim testom Х2 ter s Kruskal-Wallisovim testom več neodvisnih 

skupin, različne velikosti in neenakih varianc čez skupine.  

 

Pri statistični analizi dejavnikov TP lahko pričakujemo različno velike vzorce 

neodvisnih skupin, različno porazdelitev rezultatov v posamezni skupini in razlike v 

varianci čez primerjani/-e skupini/-e. Zato je treba izbrati pravilno metodo in 

predvideti tudi ustrezne metode korekcije oz. post hoc teste. Izbira metode za 

testiranje razlike aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev/skupin poteka po 

korakih, priloga 12. 17.  

 

Na osnovi dobljenih rezultatov statistične analize podamo ugotovitve, vrednotimo pa 

v diskusiji. 

 

6.3.1 Vpliv izbirnih predmetov TI na TP 

 

Zanima nas, ali je vpliv IP TI na TP, merjeno z zasnovano metodo, statistično 

značilen. Če je, kakšen je učinek? Ali so znotraj IP TI kakšne spremenljivke (vrsta IP 

TI, čas priprav na pouk TI ...), ki statistično značilno vplivajo na TP?  

 

Odvisnost spremenljivk TP (razmernostna) in IP TI (nominalna) ugotovimo s statistiko 

vpliva DFβ, ki jo izračunamo 

 

       

 

  jji

jij
j XXs

bb
DF




 ,             (6.15) 

 

kjer je b(i) ocena parametra po brisanju i-tega opazovanja, si -ocenjen standardni 

odklon po brisanju i-tega opazovanja,  Xi je X matrika brez i-tega opazovanja,  XX  jj  

jj-ti element  XX  -1. Vpliv odvisnosti je majhen DFβ < 0,22, zmeren 0,23 < DFβ < 

0,374 in močen DFβ > 0,374. Za odvisno spremenljivko TP celoten dobimo izračun 

DF = 0,375 > 0 in P = 0,00 < 0,05, kar pomeni, da je odvisnost linearna, pozitivna 

in močna.  
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Za nadaljevanje raziskave opredelimo hipotezo Ha0 in alternativno hipotezo Ha1: 

 Ha0: Pouk IP TI nima statistično značilnega vpliva na TP učencev, merjeno z 

 zasnovano metodo. 

 Ha1: Pouk IP TI ima statistično značilen vpliv na TP učencev, merjeno z 

 zasnovano metodo. 

 

Proučujemo statistično značilne razlike dosežkov TP ( x ) in mero učinka IP TI na TP, 

in sicer so v eni skupini tisti, ki obiskujejo IP TI (N = 121), v drugi (NIP) pa vsi 

preostali (N = 282).  

 

Naredili smo analizo TP in vseh njenih komponent. Najprej naredimo primerjavo 

aritmetične sredine skupin, standardnega odklona in zanesljivosti vzorca ( x , s,
 
SEx) v 

preglednici 6.12. 

 
Preglednica 6.12: TP učencev glede na vrsto pouka tehniških vsebin, kjer je IP-izbirni predmeti 
tehnike, NIP-ni izbirnega predmeta tehnike. 
  

 
 
Komponenta TP            Skupina učencev 

x  
1 / % 

s  

1 / % 

xSE  

1 / % 

TP-KRO NIP  24,9 15,6 0,9 

IP  35,5 18,7 1,7 

TP-zmožnosti NIP  24,8 14,2 0,8 

IP  38,5 17,1 1,5 

TP-znanje NIP  45,9 20,7 1,2 

IP  55,2 21,2 1,9 

TP-celotna NIP  31,5 12,2 0,7 
IP  42,7 13,9 1,2 

 Skupaj povp. 34,8 13,7 0,7 
 

Na osnovi opisne statistike aritmetičnih sredin TP-celotne skupin IP in NIP 

ugotovimo, da učenci, ki obiskujejo IP TI, v povprečju izkazujejo višjo raven TP ( x = 

42,7 %, s =13,9 %) od učencev, ki ne obiskujejo IP TI ( x = 31,5 %, s =12,2 %). 

Opisni podatki in primerjave mer osrednje tendence prikazujejo, da so bili učenci, ki 

so obiskovali izbirne predmete TI, uspešnejši pri TP od učencev, ki so bili od vsebin 

tehnike prisotni le pri rednem predmetu TiT. Iz preglednice 6.12 je razvidno, da je 

največja razlika NIPIP xx   pri testu komponente zmožnosti (13,7 %), kar je povezano 

predvsem z izkustvenim učenjem in obvladovanjem veščin za reševanje 
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tehniških/tehnoloških problemov. To pa še ne pomeni, da so razlike v aritmetični 

sredini dosežkov med skupinami tudi statistično značilne. Postopek dokazovanja smo 

zasnovali tako, da najprej preverimo enakosti varianc čez skupine tako za TP-celotno 

kot za vse tri komponente. V primeru enakosti varianc uporabimo test ANOVA, če a 

niso, pa še korekcijo zaradi neenakosti varianc in številčno različnih skupin (Welchov 

test). 

 

Dokazali smo, poglavje 6.2.4, da je porazdelitev TP za celoten vzorec normalna, kar 

pa ne pomeni, da bo normalna tudi za skupini IP (N < 200) in NIP kot tudi 

porazdelitev komponent TP. Zato uporabimo Levenov test homogenosti varianc čez 

skupini, kajti od tega so odvisni nadaljnji postopki in izbira metod ter mogoče 

modifikacije, če je vrednost statistike F statistično značilna (P < 0,05). Levenov test je 

definiran kot 

H0: k  ...21  

H1: ji     za vsaj en par (i,j). 

 

Za dano spremenljivko y z velikostjo vzorca N, ki je razdeljen med k skupin, kjer je Ni 

velikost i-te skupine, izračunamo Levenovo testno W statistiko kot 
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kjer za vrednost yij j-tega vzorca, i-te skupine izračunamo 
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Aritmetična sredina vseh zij   je 
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in aritmetična sredina zij skupine i je  
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Statistično značilnost W za vzorec je opredeljana kot F(P,k − 1,N − k), kjer je F 

kvantil F porazdelitve z k − 1 in N − k prostostnih stopenj, in P je stopnja statistične 

značinosti (običajni meri sta P= 0,05 ali P= 0,01). Levenov test enakosti varianc smo 

opravili za porazdelitev TP-celotne obeh skupin (IP in NIP) kot tudi za vsako 

komponento TP, preglednica 6.13.  

 
Preglednica 6.13: Levenov test enakosti varianc komponent TP in TP-celotna, kjer je P – statistična 

pomembnost spremembe, df1 – število prostostnih stopenj med skupinama in df2 – število prostostnih 

stopenj znotraj skupin. 

 

Komponenta TP Levenova F 

statistika df1 df2 P 

TP-KRO 4,078 1 401 0,044 

TP-zmožnosti 4,843 1 401 0,028 
TP-znanje 0,000 1 401 0,986 

TP-celotna 2,873 1 401 0,091 

 
Vrednost Levenove statistike porazdelitve za TP-celotno F (1,401) = 2,873. 

Statistična pomembnost P = 0,091 > 0,05. To potrjuje, da je varianca čez oba vzorca 

(IP in NIP) enaka in sklepamo na normalno porazdelitev TP-celotne pri obeh 

skupinah. Parametra s statistično značilnostjo P > 0,05, ki je statistično značilno 

izbrana meja, sta bila: TP-znanje in TP-celotna. Pri teh parametrih je bilo tveganje 

zavrnitve ničelne hipotezo H0 preveliko. S tem smo potrdili, da so variance statističnih 

vzorcev parametrov s pomembnostjo P > 0,05 med seboj primerljive, torej smemo 

vzorce medsebojno primerjati z dejansko analizo variance, ki sledi. Na osnovi 

vrednosti pomembnosti P < 0,05 pri TP-KRO in TP-zmožnosti smo zavrnili ničelno 

hipotezo H20 pri 5-odstotni stopnji tveganja. Posledično smo sprejeli hipotezo H21, ki 

pravi, da sta med kognitivnimi komponentami TP vsaj dve, ki se statistično značilno 

razlikujeta, lahko pa jih je tudi več. Ker komponenti TP-zmožnosti in TP-KRO ne 

kažeta na normalno porazdelitev, bo analiza variance opravljena s testom Welch 

(ANOVA). 
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Za primerjavo skupin učencev, ki obiskujejo IP tehnike (IP) in tistih, ki jih ne (NIP), 

izberemo enosmerno analizo variance ANOVA. Testiramo razlike med aritmetičnimi 

sredinami dveh vzorcev in ob tem pa običajno predpostavljamo, da sta varianci v 

vsakem vzorcu enaki. Pogoj je tudi, da je odvisna spremenljivka številska in 

porazdeljena normalno, neodvisno spremenljivko pa imenujemo tudi dejavnik ali 

faktor poskusa (eksperimenta).  

 

Za vsako od prej zapisanih ničelnih hipotez lahko zapišemo več mogočih 

raziskovalnih hipotez. O indirektni raziskovalni hipotezi (ali dvostranski – two-tailed) 

govorimo takrat, kadar ne podamo nobenega odnosa, ampak le … se razlikuje … O 

direktni raziskovalni hipotezi (ali enostranski – one-tailed) pa takrat, kadar razmerje 

natančneje opredelimo z odnosom … manjše kot … ali … večje kot … 
 

Izvedemo analizo variance med skupinama (B) in znotraj skupin (Z). Med skupinami 

(B) je mišljeno med IP in NIP, medtem ko je analiza variance znotraj skupin (Z) 
mišljena znotraj skupine IP in znotraj NIP. To analizo oziroma statistični test 
uporabljamo takrat, kadar analiziramo značilnost razlik med povprečnimi vrednostmi 

za dva ali več vzorcev, pri čemer so vzorci med seboj neodvisni. Splošna shema 
tabele enosmerne analize variance, preglednica 6.14. 
 
Preglednica  6.14: Splošna shema ANOVA, kjer je k – število kategorij, N – število opazovanj, indeksi 

B – med skupinami, Z – znotraj skupin in T – skupaj. 

 

Vir variance Vsota kvadratov 
(SS) 

Prostostne 
stopnje (df) 

Varianca-povprečje 
SS (SS/df) 

F-statistika 

Med skupinami 

(povprečji) 

SSB k-1 s2
B = SSB/(k-1) s2

B/s2
Z 

Znotraj skupin SSZ N-k s2
z  = SS  

Skupaj SST N-1   

 

Vsoto kvadratov izračunamo: 
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Velikost učinka med skupinami pa izračunamo kot 
 

                                                           T

B

SS
SS

2 .                                                   (6.23) 

 

Analiza aritmetičnih sredin TP med skupinama IP TI in NIP, preglednica 6.15. Na 

osnovi Levenovega testa enakosti varianc, preglednica 6.13, in primerjave 

aritmetičnih sredin TP med skupinama, preglednica 6.15, ugotovimo, da obstajajo 

statistično značilne razlike med skupinami (B) in znotraj (Z) skupin IP in NIP za TP-

celotno, kjer je statistika F (1,401) = 65,74 in statistična pomembnost P = 0,00 < 0,05 

ter tudi za TP-znanje F (1,401) = 16,635 in P = 0,00 < 0,05. 
 
Preglednica 6.15: Test učinkov med posameznimi skupinami za TP-celotna glede pouk IP TI, kjer je P 

–statistična pomembnost, df – prostostne stopnje, SS – vsota kvadratov tipa III, F – razmerje med 

dvema ocenama variance, η2 – mera velikosti učinka (0,01 < η2 < 0,05 – majhen učinek; 0,06 < η2 < 

0,14 – zmeren učinek; η2 > 0,14 – velik učinek). 

 
Komponenta TP Vir variance SS df s2 F P η2 

TP-KRO B 0,961 1 0,961 35,012 0,000 0,080 

Z 11,010 401 0,027    

T 11,972 402     

TP-zmožnosti B 1,568 1 1,568 68,860 0,000 0,146 

Z 9,129 401 0,023    

T 10,697 402     

TP-znanje B 0,723 1 0,723 16,635 0,000 0,040 

Z 17,428 401 0,043    

T 18,151 402     

TP-celotna B 1,066 1 1,066 65,740 0,000 0,141 

Z 6,505 401 0,016    
T 7,571 402     

 

Ker imamo pri TP-zmožnosti in TP-KRO variance čez skupini IP in NIP različne, 

preglednica 6.14, P < 0,05, moramo statistično značilnost razlike aritmetičnih sredin 
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F (1,401) = 68,860 in P = 0,00 < 0,05 (TP-zmožnosti) in F (1,401) = 35,012 in P = 
0,00 < 0,05 (TP-KRO) preveriti še s testom Welch. Test Welch (ANOVA) potrdi 

statistično značilne razlike (P < 0,05) aritmetičnih sredin TP-KRO in TP-zmožnosti 

glede na IP TI, preglednica 6.16. 
 

Preglednica 6.16. Test enakosti varianc Welch, kjer je a – asimptotično F – porazdeljena. 
 

 Welch 

statistikaa df 1 df 2 P 

TP-KRO 30,237 1 194,419 0,000 

TP-zmožnosti 59,421 1 194,261 0,000 
 

Mera velikosti učinka η2, preglednica 6.15, definira a) majhen učinek (0,01 < η2 < 

0,05), b) zmeren učinek (0,06 < η2 < 0,14) in c) velik učinek (η2 > 0,14). Pri izračunu 

učinka en. (6.24), IP TI na TP-celotno ugotovimo velik učinek η2 = 0,141. Učinek IP TI 

na TP-znanje je nizek (η2 = 0,04). Učinek IP TI na TP-zmožnosti je velik (η2 = 0,146). 

Učinek IP TI na TP-KRO je zmeren (η2 = 0,08), preglednica 6.15.  

 

Učinek IP TI na TP-celotno potrdimo z izračunom Cohen d-statistike po enačbi [175], 
 

                                                         Cohen 
 
s
xx

d ji  ,                                     (6.24) 

 

kjer sta ji xx , – aritmetični sredini skupin i in j in s-standardni odklon. Mera velikosti 

učinka d je opredeljena kot: a) < 0,20 – ni učinka; b) 0,20 < d < 0,49 – majhen učinek; 

c) 0,50 < d < 0,79 – zmeren učinek in d) d > 0,80 – velik učinek. Učinek IP TI na TP-

celotno je velik, Cohen d = 0,81.  

 
IP TI statistično značilno pozitivno vplivajo na TP. Učinek IP TI na TP-celotno je velik. 
Učinek IP TI na znanje je nizek, na zmožnosti je velik in na KRO je zmeren. 

 

6.3.1.1 Vpliv vrste izbirnega predmeta tehnike 
 

Ugotovili smo, da ima pouk IP TI statistično značilen vpliv na TP-merjeno z 

zasnovano metodo. V nadaljevanju proučujemo statistično značilne razlike dosežkov 
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TP ( x ) in mero učinka glede na vrsto IP TI na TP, in sicer imamo štiri skupine IP TI. 

To so OG-Les, OG-Umetne snovi, Robotika v tehniki, Elektronika z robotiko.Za 

proučevanje vrste IP TI na TP opredelimo hipotezo Hb0 in alternativno hipotezo Hb1: 

Hb0: Vrsta IP TI nima statistično značilnega vpliva na TP učencev, merjeno z 

zasnovano metodo. 

Hb1: Vrsta IP TI ima statistično značilen vpliv na TP učencev, merjeno z 

zasnovano metodo. 

Naredili smo analizo TP-celotne in posameznih komponent. Primerjave aritmetične 
sredine skupin in standardnega odklona skupin ( x , s ) v preglednici 6.17. Na osnovi 

opisne statistike aritmetičnih sredin ugotovimo, da učenci, ki obiskujejo OG les, v 
povprečju izkazujejo višjo raven TP ( x = 46,3 %, s = 13,0 %) od učencev, ki 
obiskujejo OG – umetne snovi ( x = 45,3 %, s =15,6 %), robotika v tehniki ( x = 37,5 
%, s = 14,1 %), elektronika z robotiko ( x = 36,9 %, s =11 %). 

 
Preglednica 6.17: TP učencev glede na vrsto IP TI, kjer je x -aritmetična sredina, s-standardni odklon. 
 

Komponenta TP  IP TI 
N (štetje) x 1 / % s 1/ % 

TP-KRO Obdelava gradiv: Les 60 37,4 18,8 

Obdelava gradiv: Umetne snovi 14 38,1 27,4 

Robotika v tehniki 33 31,3 15,3 

Elektronika z robotiko 14 35,1 14,6 

Skupaj 121 35,5 18,7 

TP-zmožnosti Obdelava gradiv: Les 60 43,2 17,8 

Obdelava gradiv: Umetne snovi 14 37,5 9,1 

Robotika v tehniki 33 32,1 15,1 

Elektronika z robotiko 14 33,9 18,9 

Skupaj 121 38,4 17,1 

TP-znanje Obdelava gradiv: Les 60 59,4 17,8 

Obdelava gradiv: Umetne snovi 14 61,7 21,1 

Robotika v tehniki 33 50,1 24,9 

Elektronika z robotiko 14 42,2 19,1 

Skupaj 121 55,1 21,2 

TP-celotna Obdelava gradiv: Les 60 46,3 13,0 

Obdelava gradiv: Umetne snovi 14 45,3 15,6 

Robotika v tehniki 33 37,5 14,1 

Elektronika z robotiko 14 36,9 11,0 

Skupaj 121 42,7 13,9 
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Primerjava TP-KRO nam kaže, da so bili najuspešnejši učenci, ki so obiskovali IP OG 

– umetne snovi ( x = 38,1 %, s = 27,4 %). Ti učenci so izkazali tudi najvišjo TP-znanje 

( x = 61,7 %, s = 21,1 %), medtem ko so TP-zmožnosti najvišje izkazali učenci OG – 

les ( x = 43,2 %, s = 17,8 %). 

 

Levenov test enakosti varianc izvedemo za vse komponente TP, preglednica 6.18. 

 
Preglednica 6.18: Levenov test enakosti varianc komponent TP in TP-celotna, kjer je P – statistična 

pomembnost spremembe, df 1 – število prostostnih stopenj med skupinami in df 2 – število prostostnih 

stopenj znotraj skupin. 

 

 Komponenta TP Levenova F 

statistika df1 df2 P 

TP-KRO 2,752 3 117 0,046 

TP-zmožnosti 2,141 3 117 0,099 

TP-znanje 2,477 3 117 0,065 

TP-celotna 0,861 3 117 0,463 
 

Levenov test variance nam potrdi ničelno hipotezo H0, saj je varianca TP-celotne čez 

skupine (vrste IP TI) statistično enaka. Vrednosti Levenove statistike F(3,117) = 

0,861, P = 0,463 > 0,05. Parametri s statistično značilnostjo P > 0,05, ki je statistično 

značilno izbrana meja, so bili: TP-zmožnosti, TP-znanje in TP-celotna. Pri teh 

parametrih je bilo tveganje zavrnitve ničelne hipotezo preveliko. S tem smo potrdili, 

da so variance statističnih vzorcev parametrov s pomembnostjo P > 0,05 med seboj 

primerljive, torej smemo vzorce medsebojno primerjati z dejansko analizo variance, ki 

sledi. Na osnovi vrednosti pomembnosti P < 0,05 pri TP-KRO smo zavrnili ničelno 

hipotezo H0 pri 5-odstotni stopnji tveganja. Posledično smo sprejeli hipotezo, ki pravi, 

da je med kognitivnimi komponentami TP vsaj ena, ki se statistično značilno razlikuje, 

lahko pa jih je tudi več. Imamo več neodvisnih skupin, varianca čez skupine je enaka 

za TP-celotno, velikost skupin pa različna. Uporabimo Hochbergovo korekcijo zaradi 

različnih velikosti skupin. Test učinkov med posameznimi skupinami za TP-celotna 

glede vrsto pouka IP TI, preglednica 6.19. 
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Preglednica 6.19: Test učinkov med posameznimi skupinami za TP-celotna glede vrsto pouka IP TI, 

kjer je P – statistična pomembnost, df – prostostne stopnje, SS – vsota kvadratov tipa III, F – razmerje 

med dvema ocenama variance, η2 – mera velikosti učinka (0,01 < η2 < 0,05 – majhen učinek; 0,06 < η2 

< 0,14 – zmeren učinek; η2 > 0,14 – velik učinek). 

 
Komponenta TP  Vir variance SS df s2 F P η2 

TP-KRO B 0,088 3 0,029 0,836 0,477 0,021 

Z 4,117 117 0,035    
T 4,205 120     

TP-zmožnosti B 0,299 3 0,100 3,656 0,015 0,086 

Z 3,192 117 0,027    
T 3,491 120     

TP-znanje B 0,485 3 0,162 3,851 0,011 0,09 

Z 4,915 117 0,042    
T 5,401 120     

TP-celotna B 0,223 3 0,074 4,115 0,008 0,095 

Z 2,111 117 0,018    
T 2,334 120     

 

Primerjava razlik aritmetičnih sredin TP nam da statistično značilne razlike a) pri TP-

celotni, kjer je statistika F (3,117)= 4,115 in statistična pomembnost P = 0,008 < 0,05. 

Učinek vrste IP TI na TP-celotno je zmeren (η2 = 0,095), b) pri TP-znanje, kjer je 

statistika F (3,117) = 3,851 in statistična pomembnost P = 0,011 < 0,05. Učinek vrste 

IP TI na TP-znanje je zmeren (η2 = 0,09), c) pri TP-zmožnosti, kjer je statistika F 

(3,117) = 3,656 in statistična pomembnost P = 0,015 < 0,05. Učinek vrste IP TI na 

TP-zmožnosti je zmeren (η2 = 0,086). Razlike aritmetičnih sredin za TP-KRO niso 

statistično značilne P = 0,477 > 0,05. Tudi Welchov test TP-KRO (različne variance) 

nam ne da statističnih značilnih razlik aritmetične sredine dosežkov TP-KRO glede 

na vrsto IP TI (Welch F (3,35) = 0,97 in pomembnost P = 0,418 > 0,05). 

 
Ob predpostavki enakosti variance in razliki v velikosti skupin naredimo Hochbergovo 

večstransko primerjavo aritmetičnih sredin za TP-celotno, preglednica 6.20. 
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Preglednica 6.20: Večstranska primerjava aritmetičnih sredin znotraj skupin in med skupinam glede 

na vrsto IP. *Razlika aritmetični sredin je statistično pomembna pri P = 0,05. 

 

 

Statistično značilne razlike se pojavijo le med predmetoma OG – les in robotika v 

tehniki ( JI xx   = 8,79 %, P = 0,018 < 0,05), preglednica 6.20. 

 

Ugotovimo, da vrsta IP TI statistično značilno pozitivno vpliva na TP-celotno, TP-

znanje in na TP-zmožnosti. Učinek vpliva vrste IP TI je zmeren za TP-celotno kot za 

komponenti znanje in zmožnosti. 

 

6.3.1.2 Vpliv časa priprav na pouk predmetov tehnike 
 
Čas priprav imamo za čas, porabljen za vse domače aktivnosti, vezane na zadolžitve 

predmeta (domače naloge, pred- in doizdelava delov/izdelka ...). Za proučevanje 

vpliva časa priprav opredelimo hipotezo Hc0 in alternativno hipotezo Hc1: 

 Hc0:Čas priprav na pouk predmetov tehnike nima statistično značilnega 

 vpliva  na TP učencev, merjeno z zasnovano metodo. 

(I) Izbirni predmet (J) Izbirni predmet 
JI xx    

1 / % 

xSE  

1 / % P 

95 % interval zaupanja 
Sp. meja   Zg. meja 

   1 / % 
Obdelava gradiv:Les Obdelava gradiv: 

Umetne snovi 

0,98 3,98 1,000 -9,68 11,64 

Robotika v tehniki 8,79* 2,91 0,018 1,01 16,58 

Elektronika z robotiko 9,34 3,98 0,117 –1,31 20,01 

Obdelava 

gradiv:Umetne snovi 

Obdelava gradiv: Les –0,98 3,98 1,000 –11,64 9,68 

Robotika v tehniki 7,81 4,28 0,352 –3,64 19,27 

Elektronika z robotiko 8,36 5,07 0,471 –5,21 21,94 

Robotika v tehniki Obdelava gradiv: Les –8,79* 2,91 0,018 –16,58 –1,01 

Obdelava gradiv: 

Umetne snovi 

–7,81 4,28 0,352 –19,27 3,64 

Elektronika z robotiko 0,55 4,28 1,000 –10,91 12,01 

Elektronika z robotiko Obdelava gradiv: Les –9,34 3,98 0,117 –20,01 1,31 

Obdelava gradiv: 

Umetne snovi 

–8,36 5,07 0,471 –21,94 5,21 

Robotika v tehniki –0,55 4,28 1,000 –12,01 10,91 
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 Hc1:Čas priprav na pouk predmetov tehnike ima statistično značilen vpliv na 

 TP učencev, merjeno z zasnovano metodo. 

 

Najprej izdelamo opisno statistiko aritmetične sredine TP-celotne in standardnega 

odklona po kategorijah (času) priprav na pouk predmetov tehnike in vrsti IP TI, 

preglednica 6.21. Že na osnovi primerjave aritmetičnih sredin x  ugotovimo, da so 

učenci, ki so se največ časa pripravljali na pouk tehnike, tudi najbolj TP. Čas priprav 

je še posebno izrazen nad 2 uri tedensko ( x =51,1 %).  
 

Preglednica 6.21: TP učencev IP TI glede na čas priprav in vrsto IP TI, kjer je x -aritmetična sredina, 

s-standardni odklon. 

 

Izbirni predmet tehnike Priprava na pouk tehnike x  1 / % s  1/ % N  (štetje) 

Obdelava gradiv:Les 0 ur 

do 2 uri 

2 do 4 ure 

Skupaj 

do 2 uri 

2 do 4 ure 

Skupaj 

0 ur 

do 2 uri 

2 do 4 ure 

Skupaj 

0 ur 

do 2 uri 

2 do 4 ure 

Skupaj 

0 ur 

do 2 uri 

2 do 4 ure 

Skupaj 

37,1 9,4 14 

46,6 11,9 31 

54,1 13,2 15 

46,3 13,0 60 

Obdelava gradiv:Umetne 

snovi 

46,5 15,5 11 

40,9 18,5 3 

45,3 15,6 14 

Robotika v tehniki 24,3 7,2 12 

41,2 8,3 12 

50,1 12,9 9 

37,5 14,1 33 

Elektronika z robotiko 36,1 12,8 8 

37,1 9,6 5 

42,9  1 

36,9 11,0 14 

Skupaj 32,3 11,1 34 

44,7 12,1 59 

51,1 13,6 28 
42,7 13,9 121 

 

Ugotovimo znatno povečanje TP pri OG-Les (iz x =37,1 % pri 0 urah na x =54,1 % 

pri 2-4 urah) in pri Robotika v tehniki ( iz x =24,3 % pri 0 urah na  x =50,1 % pri 2-4 

urah). Ali so razlike aritmetičnih sredin TP res statistično značilne pa ugotovimo v 

nadaljevanju. Najprej izračunamo Levenovo statistko, in sicer je vrednost F (10,110) 

=1,231 in P = 0,279 > 0,05. Za ugotavljanje statistično značilnega vpliva časa 
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priprav in vrste IP TI  izvedemo analizo variance aritmetičnih sredin med in znotraj 

skupin, preglednica 6.22.  
 

Preglednica 6.22: Test učinkov med posameznimi skupinami za TP-celotna glede časa priprav na 

pouk predmetov tehnike in vrste IP TI, kjer je P-statistična pomembnost, df-prostostne stopnje, SS - 

vsota kvadratov tipa III, F-razmerje med dvema ocenama variance, η2- mera velikosti učinka (0,01< η2 

<0,05 – majhen učinek; 0,06 < η2 < 0,14 – zmeren učinek; η2 > 0,14  – velik učinek).  
 
Vir variance SS df s2 F P η2 

Izb.predmet (B1) 0,136 3 0,045 3,281 0,024 0,058 
Priprava (B2) 0,232 2 0,116 8,400 0,000 0,099 

Izb.predmet * Priprava (B3)  0,111 5 0,022 1,610 0,163 0,047 

Znotraj skupin (Z) 1,520 110 0,014    
Skupaj (T) 2,334 120     

 

Primerjava aritmetičnih sredin TP med skupinami nam da statistično značilne razlike 

pri TP-celotni: a) glede na vrsto IP TI , kjer je statistika F(3,110)= 3,281 in statistična 
pomembnost P = 0,024 < 0,05. Učinek vrste IP TI na TP-celotno je zmeren (η2=0, 

058); b) glede na čas priprave, kjer je statistika F(2,110)= 8,400 in statistična 
pomembnost P = 0,00 < 0,05. Učinek časa priprav na TP-celotno je zmeren (η2=0, 

099). Medtem, ko primerjava aritmetičnih sredin TP, tako po vrsti IP TI in času priprav 
na pouk tehnike nam ne da statistično značilnih razlik (P = 0,163 > 0,05). Sklepamo, 

da se učenci ne pripravljajo samo na izbirne predmete TI ampak tudi na redni 
predmet TiT. To preverimo v nadaljevanju.  
 

Najprej izračunamo Levenovo statistko, in sicer je vrednost F (2,118) = 0,842 in P = 
0,433 > 0,05. Sklepamo na normalno porazdelitev, varianca je enaka čez vse tri 
skupine (do 0 ur priprav, do 2 uri priprav, 2–4 ure priprav tedensko). Za ugotavljanje 

statistično značilnega vpliva časa priprav pa izvedemo analizo variance aritmetičnih 
sredin med skupinami in znotraj skupin po času priprav, preglednica 6.23. Primerjava 
aritmetičnih sredin TP med skupinami nam da statistično značilne razlike pri TP-
celotni, kjer je statistika F (2,118) = 19,577 in statistična pomembnost P = 0,00 < 

0,05. Učinek časa priprav na TP-celotno je velik (η2 = 0,238). 
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Preglednica 6.23: Test učinkov med posameznimi skupinami za TP-celotna glede časa priprav na 

pouk predmetov tehnike, kjer je P – statistična pomembnost, df – prostostne stopnje, SS – vsota 

kvadratov tipa III, F – razmerje med dvema ocenama variance, η2 – mera velikosti učinka (0,01 < η2 < 

0,05 – majhen učinek; 0,06 < η2 < 0,14 – zmeren učinek; η2 > 0,14 – velik učinek). 
 

Vir variance SS df s2 F P η2 

B 0,581 2 0,291 19,577 0,000 0,238 

Z 1,752 118 0,015    
T 2,334 120     

 
Čas priprav na pouk tehnike statistično značilno pozitivno vpliva na TP. Učinek 

priprav na pouk tehnike je velik. 

 

6.3.1.3  Udeležba pri zunajšolskih tehniških dejavnostih 
 
Dokazano je, da so učenci, ki izberejo IP TI, pogosto aktivni tudi pri organiziranih 

zunajšolskih tehniških aktivnostih, kot so udejstvovanje v raznih tehniških društvih in 

tehniških sekcijah, kot so: modelarstvo, tekmovanja iz različnih tehniških vsebin, 

poletne šole robotike itn. Ali imajo te aktivnosti kakšen vpliv na TP, proučujemo v 

nadaljevanju. Za proučevanje vpliva udeležbe pri zunajšolskih tehniških aktivnostih 

opredelimo hipotezo Hd0 in alternativno hipotezo Hd1: 

 Hd0:Udeležba pri organiziranih zunajšolskih tehniških aktivnostih nima 

 statistično značilnega vpliva na TP učencev, merjeno z zasnovano metodo. 

 Hd1:Udeležba pri organiziranih zunajšolskih tehniških aktivnostih ima 

 statistično značilen vpliv na TP učencev merjeno z zasnovano metodo. 

 

Tudi med učenci IP TI se pojavijo razlike aritmetične sredine TP, preglednica 6.24. 
 

Preglednica 6.24: TP učencev IP TI glede na udeležbo pri organiziranih tehniških aktivnostih zunaj 

rednega pouka, kjer je x -aritmetična sredina, s-standardni odklon. 

 

Udeležba pri organiziranih 

tehniških aktivnostih zunaj šole 

x  
1 / % 

s  

1 / % 

N 

(štetje) 

Ne 

Da 

Skupaj 

34,1 10,7 53 

49,4 12,4 68 

42,7 13,9 121 
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Učenci, ki se udeležujejo tehniških zunajšolskih aktivnosti, so v povprečju bolj TP ( x  
= 49,4 %, s = 12,4 %) od učencev, ki se ne udeležujejo takih aktivnosti ( x = 34,1 %, 

s = 10,7 %), preglednica 6.24. 
 

Ali so razlike aritmetičnih sredin res statistično značilne, pa ugotovimo v 
nadaljevanju. Najprej izračunamo Levenovo statistko, in sicer je vrednost F (1,119) = 
0,554 in P = 0,458 > 0,05. Sklepamo na normalno porazdelitev, varianca je enaka 

čez obe skupini. Za ugotavljanje statistično značilnega vpliva udeležbe pa izvedemo 
analizo variance aritmetičnih sredin med skupinami in znotraj skupin po 
spremenljivkah udeležbe pri organiziranih zunajšolskih tehniških aktivnostih, 

preglednica 6.25.  
 
Preglednica 6.25: Test učinkov med posameznimi skupinami za TP-celotna glede udeležbe pri 

organiziranih zunajšolskih tehniških aktivnostih, kjer je P – statistična pomembnost, df – prostostne 

stopnje, SS – vsota kvadratov tipa III, F – razmerje med dvema ocenama variance, η2 – mera velikosti 

učinka (0,01 < η2 < 0,05 – majhen učinek; 0,06 < η2 < 0,14 – zmeren učinek; η2 > 0,14 – velik učinek).  
 

Vir variance SS df s2 F P η2 

B 0,701 1 0,701 51,102 0,000 0,287 

Z 1,633 119 0,014    
T 2,334 120     

 

Primerjava aritmetičnih sredin TP med skupinami nam da statistično značilne razlike 
pri TP-celotni, kjer je statistika F (1,119) = 51,102 in statistična pomembnost P = 0,00 

< 0,05. Učinek udeležbe pri organiziranih zunajšolskih tehniških aktivnostih na TP-
celotno je velik (η2 = 0,287). 
 

Udeležba pri organiziranih zunajšolskih tehniških aktivnostih ima statistično značilen 

vpliv na TP, učencev IP TI, merjeno z zasnovano metodo. Učinek je velik. 

 

6.3.2 Vpliv spola 

 

Proučujemo medsebojno odvisnost spola in TP. Ugotavljamo tudi statistično značilen 

vpliv spola na TP, merjeno z zasnovano metodo, in sicer prek analize aritmetičnih 

sredin rezultatov TP vzorca učencev (N = 195) in učenk (N = 208). Ker imamo dve 

neodvisni skupini, številno približno enaki, odvisna spremenljivka je opisna in 
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neodvisna številska, uporabimo za analizo aritmetičnih sredin enosmerno analizo 

variance. Za proučevanje vpliva spola opredelimo hipotezo He0 in alternativno 

hipotezo He1: 

 He0:Med učenkami in učenci ni statistično značilne razlike v TP, merjeni z 

 zasnovano metodo. 

 He1:Med učenkami in učenci je statistično značilna razlika v TP, merjeni z 

 zasnovano metodo. 

 

Koeficient medsebojne odvisnosti DFβ za odvisno spremenljivko TP-celotno in 

neodvisno spol DF = 0,239 > 0 in P = 0,00 < 0,05, kar pomeni, da je odvisnost 

linearna, pozitivna in zmerna. Razlike glede na spol učencev smo ugotavljali za 

posamezno komponento TP in tudi TP-celotno. Prikaz TP po spolu, preglednica 6.26.  
 

Preglednica 6.26: TP, merjena glede na spol (M – moški, Ž – ženski) udeležencev testiranja, kjer je x

-aritmetična sredina, s-standardni odklon in 
xSE  - napaka aritmetične sredine. 

 
Komponenta TP 

Spol 
x  

1 / % 

s  

1 / % 

xSE  

1 / % 
TP-KRO Ž 25,1 17,1 1,2 

M 31,3 16,9 1,2 

TP-zmožnosti Ž 24,9 14,5 1,0 

M 33,2 17,1 1,2 

TP-znanje Ž 46,2 20,6 1,4 

M 51,3 21,6 1,5 

TP-celotna Ž 31,7 12,8 0,9 
M 38,2 13,9 1,0 

 
Na osnovi opisne statistike aritmetičnih sredin ugotovimo, da učenci v povprečju 

izkazujejo višjo raven TP ( x = 38,2 %, s =13,9 %) od učenk ( x = 31,7 %, s =12,8 %). 

Učenci v povprečju za 6,5 % uspešnejši pri TP od učenk. Iz preglednice je razvidna 

največja razlika pri TP-zmožnosti (8,3 %), najmanjša pa pri TP-znanje (5,1 %). Za 

izračun enakosti varianc čez obe skupini (M,Ž) opravimo Levenov test, preglednica 

6.27. Levenov test enakosti varianc čez skupini (M, Ž) nam da za TP-celotna 

vrednosti F (1,401) = 3,302 in statistično pomembnost P = 0,07 > 0,05. Iz preglednice 

6.27 je tudi razvidno, da so variance komponent TP enake čez obe skupini (M, Ž), P 

> 0,05, ki je statistično značilno izbrana meja. Ker nam ne pokaže statistično značilne 
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razlike v varianci spremenljivke TP-celotna čez obe skupini kot tudi ne posameznih 

komponent TP, potrdimo ničelno hipotezo H0 in normalnost porazdelitve. Pri teh 

parametrih je tveganje zavrnitve ničelne hipotezo preveliko. 

 
Preglednica 6.27: Levenov test enakosti varianc, kjer je P-statistična pomembnost. 

 
Komponenta TP F P 

TP-KRO 0,961 0,327 

TP-zmožnosti 2,111 0,147 

TP-znanje 0,623 0,430 

TP-celotna 3,302 0,070 
 

S tem smo potrdili, da so variance statističnih vzorcev parametrov s statistično 

pomembnostjo P > 0,05 med seboj primerljive, torej smemo vzorce medsebojno 

primerjati z dejansko analizo variance, preglednica 6.28. 

 
Preglednica 6.28: Test učinkov med posameznimi skupinami za TP-celotna glede na spol, kjer je P –

statistična pomembnost, df – prostostne stopnje, SS – vsota kvadratov tipa III, F – razmerje med 

dvema ocenama variance, η2 – mera velikosti učinka (0,01 < η2 < 0,05 – majhen učinek; 0,06 < η2 < 

0,14 – zmeren učinek; η2 > 0,14 – velik učinek).  

 

Komponenta TP  Vir variance SS df s2 F P η2 

TP-KRO B 0,398 1 0,398 13,773 0,000 0,033 

Z 11,574 401 0,029    
T 11,972 402     

TP-zmožnosti B 0,684 1 0,684 27,383 0,000 0,064 

Z 10,013 401 0,025    
T 10,697 402     

TP-znanje B 0,256 1 0,256 5,731 0,017 0,014 

Z 17,895 401 0,045    
T 18,151 402     

TP-celotna B 0,434 1 0,434 24,370 0,000 0,057 

Z 7,138 401 0,018    
T 7,571 402     

 

Na osnovi primerjave aritmetičnih sredin TP-celotne med skupinama ugotovimo, da 

obstajajo statistično značilne razlike aritmetičnih sredin TP-celotne med skupinama 

(M in Ž), kjer je statistika F(1,401) = 24,37 in statistična pomembnost P = 0,00 < 0,05. 

Učinek spola na TP-celotno je zmeren (η2 = 0, 057). Potrdimo tudi z Cohen d = 0,5. 
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Statistično značilne razlike aritmetičnih sredin TP nastopajo pri vseh komponentah 
TP. Za TP-znanje, kjer je statistika F (1,401) = 5,731 in statistična pomembnost P = 
0,017 < 0,05. Učinek spola na TP-znanje je majhen (η2 = 0,014). Za TP-zmožnosti, 

kjer je statistika F (1,401) = 27,383 in statistična pomembnost P = 0,00 < 0,05. 

Učinek spola na TP-zmožnosti je zmeren (η2 = 0,064). Za TP-KRO, kjer je statistika F 
(1,401)= 13,773 in statistična pomembnost P = 0,00 < 0,05. Učinek spola na TP-KRO 

je majhen (η2 = 0,033).  
 

Ugotovimo, da spol statistično značilno pozitivno vpliva na TP-celotno. Učinek spola 

je zmeren. Spol tudi statistično značilno vpliva na posamezne komponente TP, in 

sicer je učinek na znanje majhen, na zmožnosti zmeren in na KRO majhen. 

 

6.3.3 Spremenljivke vpliva na odločitev o poti izobraževanja 

 

Proučujemo, kakšne so odločitve učencev o nadaljevanju šolanja, kaj vse vpliva na 

odločitev o izbiri šolanja in ali so kakšne statistično značilne razlike odločitve glede 

na izmerjeno TP in kakšen je učinek. Za proučevanje vrste vpliva TP na poti 

izobraževanja opredelimo hipotezo Hf0 in alternativno hipotezo Hf1: 

 Hf0: TP, merjenja z zasnovano metodo, nima statistično značilnega vpliva na 

 izbiro o nadaljevanju šolanja. 

 Hf1: TP, merjenja, z zasnovano metodo ima statistično značilen vpliv na izbiro    

o nadaljevanju šolanja. 

 

Velika večina (226) od 403 skupno veljavno testiranih učencev namerava nadaljevati 

šolanje na gimnaziji, 106 na srednjih strokovnih (tehničnih) šolah in 73 na 

nižjih/srednjih poklicnih šolah. Podrobno v prilogi 12.16. Primerjava opisne statistike 

aritmetičnih sredin dosežkov TP nam kaže, da se največ učencev odloča za 

nadaljevanje šolanja na gimnaziji, kjer je tudi več učencev s povprečno višjo TP. 

Razvidno je tudi, preglednica 6.29, da se za nadaljevanje šolanja na gimnaziji 

odločijo učenci, kjer je aritmetična sredina TP najvišja x = 38,1 %.  
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Preglednica 6.29: TP učencev glede na izbiro nadaljevanja šolanja, kjer je x -aritmetična sredina, s-

standardni odklon. 

 

Nadaljevanje šolanja 

x  
1 / % 

s  

1 / % 

N 

(štetje) 

Gimnazija 38,1 14,7 226 

Srednja strokovna (tehnična) šola 31,6 11,4 104 

Poklicna šola 29,3 10,4 73 

Skupaj 34,8 13,7 403 

 

Mero združevanja TP in odločitve o nadaljevanju šolanja preverimo s pomočjo 

parametra  (eta). S to metodo izmerimo povezanost med dvema nominalnima 

spremenljivkama ali pa med nominalno in intervalno spremenljivko. Parameter η2 je 

odstotek variacije spremenljivke. Nadaljevanje šolanja je pojasnjeno s TP-celotna. V 

našem primeru je le η2 = 11 % izbire nadaljevanje šolanja pojasnjen s TP-celotno, z 

upoštevanjem dejstva, da je nadaljevanje šolanja linearno odvisno od TP-celotna. Če 

vzamemo kot odvisno spremenljivko TP-celotna, pa je le 7,7 % TP-celotna 

pojasnjeno z izbiro o nadaljevanju šolanja, preglednica 6.30. Sklepamo, da na 

odločitev o nadaljevanju šolanja vpliva več dejavnikov. 
 

Preglednica 6.30: Mere združevanja spremenljivk TP-celotna in odločitev o nadaljevanju šolanja. 
 

Kombinacija spremenljivk                           Odvisna spremenljivka η 

Nominalno z intervalom  TP-celotna 0,278 

Nadaljevanje šolanja 0,329 

 
Koeficient medsebojne odvisnosti DFβ za odvisno spremenljivko Nadaljevanje 

šolanja in neodvisno TP-celotna DF = 0,239 > 0 in P = 0,00 < 0,05, kar pomeni, da 

je odvisnost linearna, pozitivna in zmerna. Odvisna spremenljivka je definirana kot 1 

–poklicna šola, 2 – srednja strokovna šola, 3 – gimnazija.  

 

Zanima nas tudi, kaj vse vpliva na odločitev o nadaljevanju šolanja. Uporabimo 

večstransko diskriminantno analizo. Diskriminantna analiza (DA) je primerna metoda 

za proučevanje odvisnosti, kadar je odvisna spremenljivka opisna (nadaljevanje 

šolanja), neodvisne spremenljivke pa so številske (TP) ali pa kodirano opisne (spol, 

izobrazba staršev, zunajšolske tehniške dejavnosti, IP TI ...). DA je podobna multipli 
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regresijski analizi, le da je odvisna spremenljivka opisna. Z DA ugotavljamo in 

pojasnjujemo razlike med skupinam. Podrobna predstavitev DA je v prilogi 12.18. 

 

Na osnovi testnih podatkov oblikujemo tri skupine (SK), in sicer SK 1 – gimnazija, SK 

2 – srednja/strokovna šola in SK 3 – poklicna šola. Pri DA je odvisna spremenljivka 

skupina. Spremenljivke, ki naj bi vplivale na odločitev o nadaljevanju šolanja, so: TP-

celotna, spol, izobrazba staršev, učni uspeh, izbira IP TI, priprava na pouk tehnike in 

udeležba pri zunajšolskih aktivnostih tehnike. 

 

S programom PASW smo najprej opravili DA s tremi skupinami in dobili naslednje 

izpise, preglednica 6.31. Število diskrimantih funkcij je k-1, kjer je k število skupin. 
 
Preglednica 6.31: Lastne vrednosti λ, kjer je s2 – varianca in  – kanonična korelacija, a – pri analizi 
sta bili uporabljeni prvi dve kanonični diskrimantni funkciji 
 

Funkcija   % s2 Kumulativni %   

 
1 0,718a 98,6 98,6 0,647 

2 0,010a 1,4 100,0 0,101 

 
Lastna vrednost (Eigenvalue) je razmerje med vsoto kvadratov med skupinami in 

vsoto kvadratov znotraj skupin. Večja kot je njena vrednost, boljša je diskriminantna 

funkcija. Večja   pa nam določa diskrimantno funkcijo, znotraj katerih spremenljivke 

med seboj maksimalno korelirajo. 

 

V okviru DA se za ugotavljanje učinkovitosti diskriminantne funkcije uporablja 

statistika Λ (Wilks lambda) kot mero ločitve centroidov posameznih skupin. Λ je 

enaka količniku med vsoto kvadratov znotraj skupin in celotno vsoto kvadratov. 

Izračunamo pa jo tudi kot [213]: 

 

      


1
1 ,                                               (6.25) 

 

kjer je   = lastna vrednost (maksimum diskriminatnega kriterija). Njene vrednosti so 

0 <  < 1. Vrednost   blizu 1 pomeni, da aritmetične sredine diskriminantnih 

vrednosti med skupinami niso značilno različne, mala vrednost pa da so, preglednica 

6.32. 
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Preglednica 6.32: Λ test funkcij, kjer je df – prostnostne stopnje, P – statistična pomembnost. 
 

Test funkcij   
2  df P 

1 skozi 2 

2 

0,576 218,724 16 0,000 

0,990 4,069 7 0,772 

 
Do enakega sklepa pridemo ob upoštevanju vrednost Х2, ki jo uporabimo pri 

testiranju ničelne domneve, da so aritmetične sredine diskriminantnih vrednosti 

skupin enake. Neparametrični test Х2 uporabljamo za ugotavljanje razlik med 

povprečnimi vrednostmi za opisne spremenljivke, ki jih merimo na ordinalni skali, ali 

za številske spremenljivke, katerih vrednosti niso normalno porazdeljene. Pogosto 

uporabljen je 2 -test (hi-kvadrat), ki je definiran kot  

 

             

  


t

to

f
ff 2

2 ,                                              (6.26) 

 

kjer je of – opazovana frekvenca, in tf pričakovana (teoretična) frekvenca. Prva 

funkcija ima večjo lastno vrednost, omogoča torej boljše razlikovanje med skupinami. 

Na osnovi  , 2 in stopnje značilnosti P sklepamo, da prva funkcija omogoča 

razlikovanje med skupinami: majhna vrednost  , nizka stopnja tveganja (P < 0,05). 

Smemo ničelno hipotezo H20 o enakosti aritmetičnih sredin diskriminantnih vrednosti 

skupin zavreči s tveganjem, P < 0,05. Če izločimo iz analize prvo funkcijo, pa vidimo, 

da druga funkcija ne prispeva značilno k razlikovanju med skupinama: visoka 

vrednost  , visoka stopnja tveganja (P > 0,05), preglednica 6.33. 
 

Preglednica 6.33: Koeficienti standardizirane kanonične diskriminatne funkcije. 
 

Neodvisne spremenljivke Funkcija 

1 2 
Učni uspeh 0,737 –0,011 

Izobrazba staršev 0,452 0,179 

Udeležba pri tehniških 

aktivnostih zunaj šole 

0,221 –0,37 

Priprava na pouk tehnike 0,139 0,908 

Skupina učencev IP TI 0,103 1,016 

Vrsta IP TI 0,094 0,397 

TP-celotna -0,008 -0,633 

Spol -0,247 -0,085 
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Statistično značilna diskriminantna funkcija pomeni, da so razlike med skupinama 

statistično značilne. Koeficiente diskriminantne funkcije razložimo podobno kot 

regresijske keoeficiente. Vsak koeficient odraža relativni prispevek k diskriminantni 

funkciji pri spremembi vsake neodvisne spremenljivke za eno enoto. Standardizirani 

koeficienti posamezne spremenljivke kažejo na relativni pomen spremenljivk pri 

razlikovanju med skupinama, ker imajo spremenljivke različne enote. Spremenljivke z 

večjo vrednostjo standardiziranega koeficienta prispevajo več k razlikovanju med 

skupinama. Majhna vrednost koeficienta pomeni majhni relativni prispevek 

spremenljivke k vrednosti diskriminantne funkcije. Največji prispevek k statistično 

značilni diskriminatni funkciji ima učni uspeh (0,737), najmanjši pa spol (–0,247). 

Najpomembnejša spremenljivka je torej učni uspeh, sledi ji izobrazba staršev itn. 

Problem nastopi, kadar so spremenljivke izražene v različnih enotah, kot je to v 

našem primeru. Zato se v teh primerih prispevek posamezne spremenljivke (uteži) 

izrazi še v standardizirani obliki. Absolutna velikost standardiziranih uteži tako 

omogoča ugotavljanje relativnega prispevka posamezne spremenljivke. Majhna 

standardizirana vrednost torej pomeni, da spremenljivka ni pomembna pri 

diskriminiranju med skupinami ali pa se je njen učinek izgubil zaradi 

multikolinearnosti med spremenljivkami. 

 

V strukturni matriki, preglednica 6.34, je relativni pomen posameznih spremenljivk pri 

razlikovanju med skupinama prikazan po vrstnem redu ob upoštevanju 

diskriminantnih uteži (discriminant loadings). To so enostavni korelacijski koeficienti 

med diskriminantno funkcijo in posameznimi spremenljivkami. Kvadrati teh 

koeficientov se pojasnjujejo kot determinacijski koeficienti in kažejo delež 

variabilnosti v diskriminantni vrednosti, ki je pojasnjen z ustrezno neodvisno 

spremenljivko. Največji vpliv v statistično značilni funkciji ima učni uspeh (0,845), 

zatem izobrazba staršev (0,526). Ti spremenljivki tudi statistično značilno najmočneje 

pozitivno vplivata na odločitev o nadaljevanju šolanja na gimnaziji. 
 
Spremenljivke so odrejene z absolutno velikostjo korelacije znotraj funkcije. Prva 

funkcija (1) je povezana s spremenljivkami učni uspeh, izobrazba staršev, TP-celotna 

in udeležba pri zunajšolskih tehniških aktivnostih (*). Druga funkcija (2) pa je povezna 

s preostalimi spremenljivkami, ki ne kažejo statističnega vpliva na nadaljevanje 

šolanja. 
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Preglednica 6.34: Strukturna matrika. *Največja absolutna korelacijo med vsako spremenljivko in 

katerokoli diskriminantno funkcijo. 

 

Neodvisne spremenljivke Funkcija 

1 2 

Učni uspeh 0,845* –0,153 

Izobrazba staršev 0,526* 0,107 

TP-celotna 0,341* –0,116 

Udeležba pri tehniških 

aktivnostih izven šole 

0,312* 0,148 

Skupina učencev (IP TI) –0,006 0,633* 

Priprava na pouk tehnike 0,275 0,586* 

Vrsta IP TI –0,026 –0,479* 

Spol –0,155 0,289* 

 
Na osnovi rezultatov DA, preglednica 6.34, dobimo statistično značilne vplive na 

izbiro nadaljevanja šolanja naslednjih spremenljivk, razvrščenih po moči vpliva od 

najmočnejše do najšibkejše: učni uspeh (rb = 0,845 – velik vpliv), izobrazba staršev 

(rb = 0,526 – zmeren vpliv), TP (rb = 0,341 – majhen vpliv) in udeležba pri 

zunajšolskih tehniških aktivnostih (rb = 0,312 – majhen vpliv). 

 

Iz strukturne matrike, preglednica 6.34, je razvidno, da je prva funkcija, ki največ 

prispeva k razlikovanju med skupinama, povezana s spremenljivkami učni uspeh, 

izobrazba staršev, TP-celotna in udeležba pri zunajšolskih tehniških aktivnostih, ki 

tudi vplivajo o nadaljevanju šolanja na gimnaziji, medtem se za nadaljevanje šolanja 

na poklicnih in strokovnih šolah statistično pogosteje odločajo učenci, ki obiskujejo IP 

TI, ki se redno ukvarjajo še z domačimi tehniškimi aktivnostmi, in to so v večini 

učenci, manj učenke, preglednica 6.35. Ta funkcija omogoča razlikovanje med vsemi 

tremi skupinami: skupina SK 1 ima udeležence z najboljšim učnim uspehom, najvišjo 

izobrazbo staršev, najvišjo TP in največ se udeležujejo zunajšolskih tehniških 

aktivnosti, sledi skupina SK 2 in nato skupina SK 3. Podobno lahko komentiramo 

drugo diskriminantno funkcijo, ki pa prispeva veliko slabše k razlikovanju med 

skupinami. Področje vpliva spremenljivk posamezne funkcije nam kaže centroid, ki je 

povprečje diskriminantnih vrednosti v skupini, preglednica 6.35. Razvidno je, da ima 

funkcija 1 največji vpliv na odločitev za nadaljevanje šolanja na gimnaziji (0,726), 

medtem ko funkcija 2 za odločitev o nadaljevanju šolanja na srednji strokovni in 

poklicni šoli (0,151). Ključni spremenljivki odločitve o nadaljevanju šolanja na srednji 
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strokovni šoli sta udeležba pri IP TI (0,633) ter domače aktivno ukvarjanje s 

tehniškimi vsebinami in priprava na pouk TI (0,586), razvidno iz preglednice 6.34. 
 
Preglednica 6.35 : Funkcije centroidov skupine, kjer so nestandardizirane kanonične diskriminantne 
funkcije ovrednotene z aritmetičnimi sredinami skupine. 
 

Nadaljevanje šolanja Funkcija 

1 2 

Gimnazija 0,726 –0,021 

Sr. strokovna (tehnična) šola –0,675 0,151 

Poklicna šola –1,286 –0,150 
 

DA nam tudi omogoča, da na osnovi dejavnikov, ki vplivajo na odločanje o 

nadaljevanju šolanja, tudi razvrsti učence na določeno srednjo šolo. Klasifikacijska 

matrika prikazuje število z diskriminantno funkcijo pravilno razvrščenih enot v skupini. 

Uspešnost klasifikacije je prikazana s količnikom med pravilno razvrščenimi enotami 

in skupnim številom enot (hit ratio), preglednica 6.36. 
 
Preglednica 6.36 : Rezultati razvrščanja a, b, c – a) Navzkrižno vrednotenje se opravi le za tiste primere, 

ki so predmet analize. Pri navzkrižnem vrednotenju je vsak primer razvrščen glede na funkcije iz vseh 

drugih primerih, kot pa je sam; b) 64,3 % prvotno združenih primerov je pravilno razvrščenih; c) 61,3 

% navzkrižno vrednotenih združenih primerov je pravilno razvrščenih. 
 

  Nadaljevanje 

šolanja 

Predpostavljeno članstvo skupine 

Skupaj   Gimnazija Sr. strok. šola Poklicna šola 

Normalno 

vrednoteno 

Štetje Gimnazija 167 42 17 226 

Sr. strok. šola 21 46 37 104 

Poklicna šola 6 21 46 73 

% Gimnazija 73,9 18,6 7,5 100,0 

Sr.strok.šola 20,2 44,2 35,6 100,0 

Poklicna šola 8,2 28,8 63,0 100,0 

Navzkrižno 

vrednotenoa  

Štetje Gimnazija 167 42 17 226 

Sr.strok.šola 25 36 43 104 

Poklicna šola 6 23 44 73 

% Gimnazija 73,9 18,6 7,5 100,0 

Sr.strok.šola 24,0 34,6 41,3 100,0 

Poklicna šola 8,2 31,5 60,3 100,0 
 

Pregled razvrščanja učencev glede nadaljevanja šolanja nam poda zanimive 

ugotovitve. Za skupino SK 1 izpolnjuje merila le 167 učencev od 226, ki želijo 

nadaljevati na gimnaziji, 42 učencev izpolnjuje samo merila za srednje strokovne in 
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tehniške šole (in nižje), 17 pa celo samo merila poklicne šole. Iz skupine SK 2 je celo 

25 takih, ki bi nadaljevali šolanje v skupini SK 1 in 43 učencev v skupini SK 3. V 

skupini SK3  pa je 6 učencev, ki izpolnjujejo merila za skupino SK 1, in 23 učencev 

za skupino SK 2. 

 

Ugotovimo, da TP, merjenja z zasnovano metodo, statistično značilno pozitivno 

vpliva na odločitev o nadaljevanju šolanja. Vpliv TP je majhen. 

 

6.3.4 Značilne skupine TP 

 

Proučujemo vpliv spremenljivk, ki lahko statistično značilno vplivajo na TP učencev 

nad 90. kvantilom. Proučujemo za celotno TP in tudi po posameznih komponentah. 

Proučujemo vpliv (a) IT TI, (b) spola, (c) priprav na pouk TI, (d) udeležbo pri 

organiziranih izvenšolskih tehniških aktivnostih, in (e) učnega uspeha. 

 

Za proučevanje značilnih skupin višje TP opredelimo hipotezo Hg0 in alternativno 

hipotezo Hg1: 

 Hg0:V skupini učencev višje TP, merjene z zasnovano metodo, ni statistično 

 značilnih razlik v TP (TP-celotna, TP-znanje, TP-zmožnosti, TP-KRO)  

 glede na IP TI, spol, priprave na TI, udeležbe pri zunajšolskih tehniških 

 aktivnostih in učni uspeh. 

 Hg1:V skupini učencev višje TP, merjene z zasnovano metodo, so statistično 

 značilne razlik v TP (TP-celotna, TP-znanje, TP-zmožnosti, TP-KRO) glede 

 na IP TI, spol, priprave na TI, udeležbe pri zunajšolskih tehniških aktivnostih 

 in učni uspeh. 

 

a) Vpliv IP TI. Učenci, ki so obiskovali IP TI (23), so izkazali povprečno večjo mero 

TP x = 63,3 % , s = 6,1% od učencev, ki niso imeli pouka IP TI (15) z x = 60,3 %, s 

= 2,8 %. Levenov test enakosti varianc nam da vrednost F (1,36) = 17,65 in 

statistična pomembnost P = 0,000 < 0,05. Sklepamo, da varianca ni enaka čez obe 

skupini. Izberemo analizo variance ANOVA med skupinami in znotraj skupin, 

preglednica 6.37. Primerjava aritmetičnih sredin med skupinami in znotraj skupin IP 

TI glede na IP TI nam ne kaže statistično značilnih razlik (P > 0,05) na TP-celotno. 
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Preglednica 6.37: Analiza variance med skupinami in znotraj skupin glede na IP TI. 
 

Vir variance SS df s2 F P 

B 0,007 1 0,007 2,842 0,100 

Z 0,093 36 0,003   
T 0,101 37    

 

Zaradi neenakosti skupin in različnih variance moramo trditev potrditi še s testom 

Welch enakosti varianc, ki nam pokaže, da dejavnik IP TI statistično ne vpliva na TP-

celotno, P > 0,05, preglednica 6.38.  
 
Preglednica 6.38. Test enakosti varianc Welch, kjer je a – asimptotično, F – porazdeljena. 

 
 Welch statistikaa df1 df2 P 

3,763 1 33,207 0,061 
 

Ugotovimo, da razlike aritmetičnih sredin TP-celotne med skupinama IP in NIP niso 

statistično značilne. IP TI nimajo statističnega vpliva na višjo TP-celotno. 

 

b) Vpliv spola. Učenke (11) so izkazale povprečno večjo mero TP x = 63,4 %, s = 

5,5 % od učencev (27) z x = 61,1 %, s = 5,1 %. Levenov test enakosti varianc nam 

da vrednost F (1,36) = 0,484 in statistična pomembnost P = 0,491 > 0,05. Sklepamo, 

da je varianca enaka čez obe skupini. Izberemo analizo variance ANOVA med 

skupinami in znotraj skupin, preglednica 6.39. 
 

Preglednica 6.39: Analiza variance med skupinami in znotraj skupin glede na spol. 
 

Vir variance SS df s2 F P 

B 0,000 1 0,000 0,048 0,828 
Z 0,206 53 0,004   
T 0,206 54    

 
Analiza aritmetičnih sredin višje TP med skupinama po spolu nam ne da statistično 

značilnih razlik aritmetične sredine TP (P =0,828 > 0,05). Spol nima statističnega 

vpliva na višjo TP. 

 

c) Vpliv priprav na pouk TI. Učenci, ki se niso pripravljali na pouk TI (5), so izkazali 

povprečno mero TP x = 58,8 %, s = 1,5 %, učenci, ki so se pripravljali do 2 uri (12), 
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so imeli TP x = 63,6 %, s = 6,6 %, in učenci, ki so se pripravljali 2–4 ure (21), pa so 

imeli TP x = 62,1 %, s = 4,6 %. Levenov test enakosti varianc nam da vrednost F 

(2,35) = 6,525 in statistična pomembnost P = 0,004 < 0,05. Sklepamo, da varianca ni 

enaka čez obe skupini. Iz analize variance ANOVA med skupinami in znotraj skupin, 

preglednica 6.40, je razvidno, da razlike aritmetičnih sredin med skupinami in znotraj 

skupin niso statistično značilne (glede na čas priprave) zgornje TP (P > 0,05). 
 

Preglednica 6.40: Analiza variance med skupinami in znotraj skupin glede na čas priprave na pouk TI. 
 

Vir variance SS df s2 F P 
2  

B 0,015 2 0,008 2,041 0,140 0,073 

Z 0,191 52 0,004    
T 0,206 54     

 
Zaradi neenakosti skupin in različnih variance še ne moremo potrditi, da priprave na 

pouk statistično značilno ne vplivajo na višjo TP, preglednica 6.41, P = 0,14 > 0,05. 

Zato izvedemo še test Welch enakosti varianc, ki nam pokaže, da dejavnik učnih 

priprav na TI statistično značilno vpliva na TPc, P = 0,019 < 0,05, preglednica 6.41.  

 
Preglednica 6.41: Test enakosti varianc Welch, kjer je a – asimptotično, F – porazdeljena. 

 
 Welch statistikaa df 1 df 2 P 

4,866 2 19,404 0,019 
 

Zato naredimo še Games-Howell post hoc test, preglednica 6.42. Razvidno je, da je 

čas priprav statistično značilen, zlasti nad 2 uri priprav tedensko. Izračun učinka 2 = 

0,073 nam da zmeren učinek priprav na TI na TP (0,06 < 2 < 0,14). 

 
Preglednica 6.42: Primerjava aritmetičnih sredin, kjer je * statistično značilno pri P < 0,05. 

 
(I) Priprava na 

pouk tehnike 

(J) Priprava na pouk 

tehnike 

JI xx   
1 / % 

xSE
 

1 / % P 

0 ur do 2 uri –4,7 2,1 0,091 

2 do 4 ure –3,2* 1,2 0,044 
do 2 uri 0 ur 4,7 2,1 0,091 

od 2 do 4 ure 1,5 2,2 0,765 

Od 2 do 4 ure 0 ur 3,2* 1,2 0,044 
do 2 uri –1,5 2,2 0,765 
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Čas priprav na pouk tehnike statistično pozitivno vpliva na višjo TP učencev nad 90. 

kvantilom. Učinek priprav je zmeren. 

 
d) Vpliv zunajšolskih tehniških aktivnosti. Učenci, ki so se udeleževali 

zunajšolskih tehniških aktivnosti (N = 31), so v povprečju uspešnejši tudi v zgornjem 

nivoju TP ( x = 62,9 %, s = 5,3 %) od preostalih (N = 7) x = 58,3 %, s = 1,5 %. 

Levenov test enakosti varianc nam da vrednost F (1,36) = 6,387 in pomembnost P = 

0,016 < 0,05. Varianca ni enaka čez skupini. Za primerjavo aritmetičnih sredin skupin 

uporabimo enosmerno analizo variance, preglednica 6.43. 

 
Preglednica 6.43: Analiza variance med skupinami in znotraj skupin glede na vpliv  zunajšolske 

tehniške aktivnosti na TP-celotna. 

 
Vir variance SS df s2 F P 

2  

B 0,012 1 0,012 4,865 0,034 0,119 

Z 0,089 36 0,002    
T 0,101 37     

 
Razvidno je, da so statistično značilne razlike aritmetičnih sredin TP-celotna med 

skupinama glede na zunajšolske tehniške aktivnosti (P = 0,034 < 0,05). Zaradi 

neenakosti varianc in različnih skupin preverimo ugotovitve ANOVA še s testom 

Welch, ki nam pokaže, da dejavnik zunajšolskih aktivnosti statistično značilno 

pozitvno vpliva na TP-celotna, P = 0,00 < 0,05, preglednica 6.44. Učinek η2 

zunajšolskih tehniških aktivnosti na zgornjo TP je zmeren do velik (η2 = 0,119).  

 
Preglednica 6.44:Test enakosti varianc Welch; df -prostostne stopnje in P- statistična pomembnost. 

 
 Welch statistika df1 df2 P 

16,503 1 33,792 0,000 
 

Udeležba pri organiziranih zunajšolskih tehniških aktivnostih statistično pozitivno 

vpliva na zgornjo TP učencev nad 90. kvantilom. Učinek je zmeren do velik. 

 

e) Vpliv učnega uspeha. V zgornjem področju TP so bili odlični učenci (N = 24) v 

povprečju boljši ( x = 62,3 %, s = 5,3 %) od prav dobrih (N = 13, x = 61,9 %, s = 5,2 

%) in dobrih (N = 1, x = 57,1 %). Iz izračuna Levenove statistike F (1,35) = 0,008 in 
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pomembnosti P = 0,928 > 0,05 je razvidno, da so variance enake v skupinah po 

učnem uspehu, pri čemer ni bila upoštevana skupina z 1 članom. Uporabimo 

enosmerno analizo variance in primerjava aritmetičnih sredin med skupinami in 

znotraj skupin nam ne da statistično značilnih razlik aritmetičnih sredin, gledano na 

učni uspeh (P > 0,05), preglednica 6.45.  

 
Preglednica 6.45: Analiza variance med in znotraj skupin glede na učni uspeh. 

 
Vir variance SS df s2 F P 

B 0,003 2 0,001 0,476 0,625 
Z 0,098 35 0,003   
T 0,101 37    

 

Učni uspeh nima statistično značilnega vpliva na zgornjo TP učencev nad 90. 

kvantilom P = 0,625 > 0,05, preglednica 6.45. 

 

Za potrditev rezultatov spremenljivk, ki niso normalno porazdeljene (Levenov test P < 

0,05), se priporoča tudi neparametrični test povezanosti spremenljivk Х2. To so IP TI, 

priprava na pouk TI in udeležba pri zunajšolskih tehniških aktivnostih. Dobimo 

potrditev naših rezultatov, da statistično značilne razlike v aritmetični sredini 

dosežkov učencev nad 90. kvantilom le pri času priprav na pouk TI in zunajšolskih 

tehniških aktivnostih, preglednica 6.46. 

 
Preglednica 6.46: Neparametrični test X2, kjer so df – prostostne stopnje, P – statistična pomembnost, 

a) 0 celic (0,0 %) pričakuje šteje manjše od 5. Minimalno štetje je 12,7; b) 0 celic (0,0 %) pričakuje 

štetje, manjše od 5. Minimalno štetje je 19. 

 

 
Spremenljivka/ 

 
 Statistika 

Priprava na 

pouk tehnike 

Udeležba pri 

tehniških aktivnostih 

zunaj šole 

Skupina 

učencev  

IP TI 
2  10,158a 15,158b 1,684b 

df 2 1 1 

Asimp. P. 0,006 0,000 0,194 

 
Potrdimo ugotovitve, da priprave na pouk tehnike in udeležba pri zunajšolskih 

tehniških aktivnostih statistično značilno pozitivno vplivajo na zgornjo TP učencev 

nad 90. kvantilom. 
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Proučevali smo tudi dejavnike TP po posameznih komponentah, in sicer skupine 

učencev, katerih dosežki v posamezni komponenti presegajo 90. kvantil. Za 

proučevanje smo uporabili enake metode kot pri proučevanju celotne TP. 

Ugotovljene so bile naslednje statistično značilne razlike aritmetičnih sredin dosežkov 

pri: 

 Znanje. Med učenci, katerih dosežki so nad 90. kvantilom dosežkov TP-

 znanje, ni statistično značilnih razlik glede proučevanih dejavnikov (IP TI, spol, 

 priprave na TI, udeležba pri zunajšolskih tehniški aktivnostih in učni uspeh). 

 Zmožnosti. Vpliv dejavnika IP TI. Učenci, ki so obiskovali IP TI, so bili v 

 povprečju uspešnejši (N = 21, x = 65,9 %, s = 6,4 %) od učencev, ki niso 

 obiskovali IP TI (N = 8, x = 60,4 %, s = 3,8 %). Levenova statistika F (1,27) =   

 0,48 in pomembnost 0,494 > 0,05 kaže na enakost variance čez obe skupini. 

 Analiza med skupinama je razvidna iz preglednice 6.47, 

  
Preglednica 6.47: Analiza variance med in znotraj skupin glede na IP TI. 
 

Vir variance SS df s2 F P 
2  

B 0,017 1 0,017 5,038 0,033 0,157 
Z 0,092 27 0,003    
T 0,110 28     

 

 Učinek IP TI na učence, katerih dosežki TP-zmožnosti so nad 90. kvantilom, je 

 statistično značilen (P = 0,033 < 0,05), pozitiven in velik 2 = 0,157. 

  

 KRO. Dejavnik spola. Učenke so bile v povprečju uspešnejše (N = 9, x = 75,9 

 %, s = 9,7 %) od učencev (N = 17, x = 65,2 %, s = 10,3 %). Levenova 

 statistika F (1,24) = 0,005 in pomembnost P = 0,946 > 0,005, kaže na enakost 

 varianc čez obe skupini. Analiza med skupinama je razvidna iz preglednice 

 6.48.  

 
Preglednica 6.48: Analiza variance med skupinami in znotraj skupin glede na spol. 
 

Vir variance SS df s2 F P 
2  

B 0,068 1 0,068 6,622 0,017 0,216 
Z 0,246 24 0,010    
T 0,313 25     
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 Vpliv spola pri učencih zgornje TP-KRO je statistično značilno pozitiven (P = 

 0,017 < 0,05), učinek pa velik 2 = 0,216. 

 

Za potrditev rezultatov spremenljivk, ki niso normalno porazdeljene (Levenov test P < 

0,05), izvedemo še neparametrični test Kruskal-Wallis, ki je uporaben, če imamo 3 ali 

več skupin, za dve skupini pa je enak testu Mann-Whitney. Kruskal-Wallisovo 

statistiko izračunamo kot 
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kjer ni predstavlja velikost vzorca za vsako skupino k, Ri – vsota rangov i-tega 

vzorca. H izračunamo za spremenljivki skupini učencev glede IP TI, učni uspeh, 

preglednica 6.49. 
 

Preglednica 6.49 Kruskal-Wallisov test, kjer je H – Kruskal-Wallisova statistika in P – statistična 

pomembnost. 
Spremenljivka  H P 

Skupina IP TI 0,260 0,610 
Učni uspeh 1,897 0,387 

 

Dobimo potrditev naših rezultatov, saj je statistična pomembnost vpliva obeh 

spremenljivk na TP učencev, ki so nad 90. kvantilom P > 0,05, preglednica 6.49. 

Statistično značilne razlike v aritmetični sredini TP-KRO učencev, ki so nad 90. 

kvantilom, nastopajo le po spolu. 

 

Na osnovi rezultatov analize aritmetičnih sredin zgornje TP učencev nad 90. 

kvantilom ugotovimo, da na TP statistično značilno pozitivno vplivata čas priprave na 

TI in udeležba pri organiziranih zunajšolskih tehniških aktivnostih. Učinek teh 

spremenljivk je zmeren. Pri analizi komponent TP zaznamo tudi statistično značilen 

pozitiven vpliv IP TI na TP-zmožnosti (učinek je velik) ter vpliv spola (Ž) na TP-KRO 

(učinek je velik). 
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7 DISKUSIJA 
 

 7.1 Uspešnost nove metode merjenja 

 7.2 Ugotovitve raziskovalnih vprašanj 

  7.2.1 Elementi in merila STP 

  7.2.2 Izbirni predmeti TI in TP 

  7.2.3 Spol in TP 

  7.2.4 TP in poti izobraževanja 

  7.2.5 Značilne skupine TP 
 

 

V diskusiji razpravljamo o uspešnosti in umestitvi naše nove metode merjenja TP ter 

vrednotenju raziskovalnih vprašanj. 
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7.1 USPEŠNOST NOVE METODE MERJENJA 
 

Metodo najprej vrednotimo glede na dobljene rezultate, nato pa še na obstoječe, 

podobne metode. Na koncu pokažemo tudi primernost uporabe v posebnih pogojih. 

 

Naša nova metoda je pokazala visoko stopnjo veljavnosti; na osnovi rezultatov 

vsebinske, kriterijske in faktorske veljavnosti sklepamo, da v največji meri daje 

podatek o želeni lastnosti (TP). Z uporabo pristopa konstrukt–mera–rezultat  smo 

zagotovili visoko skladnost postavk TB s STP in z MPP, priloga 12.10. Veljavnost 

postavk je bila ugotovljena tako za steblo postavke kot za odgovore. Dvostopenjska 

metoda, uporabljena v tej študiji, ki jo sestavljajo razvojna faza in faza stroge sodbe – 

kvantificiranja, zahteva celovit pregled literature in obstoječih raziskav, izdelave 

testnih postavk in usklajenost/mnenje določenega števila strokovnjakov s področja TI 

o testnih postavkah ter veljavnosti celotnega instrumenta. Izkazalo se je, da morajo 

imeti člani panela strokovno znanje in izkušnje s področja inženirskih ved in 

gospodarstva ter zmožnosti poučevanja v TI. Postopek za določitev VV je pokazal 

ustrezno doslednost, natančnost in strukturo razvoja metode. Visoka stopnja 

usklajenosti postavk s STP in z MPP je bila dosežena že s predrevizijskim pregledom 

strokovnega panela (faza ocenjevanja), kar je pomembno za celotno metodo. 

Postavke z zmanjšano (4–7) usklajenostjo so bile popravljene/usklajene skladno s 

predlogi strokovnega panela in takih je bilo skupno 9 od 258. Ocena berljivosti nam 

da nabor ustreznosti določene razvojne ravni in primernost za TB starostnega 

obdobja. Ocene vseh postavk so bile znotraj področja starosti učencev od 12 do 15 

let. Ključni problem pri zagotavljanju razumljivosti stebla in postavke je bil poznavanje 

strokovnih terminov, ki jih je pri TiT veliko. To je bila prednostna naloga, pred 

opredelitvijo problema postavke. Tudi pri oceni težavnosti so bili rezultati znotraj 

področja od 12 do 15 let z enakim odstotkom tistih, ki so presegale okvir 15 let, in do 

obdobja 10 let (do 5 %), kar je izjemno pomembno pri umerjanju instrumenta za bolj 

sposobne, nadarjene kot tudi učno manj zmožne učence. Rezultati podpirajo 

vsebinsko veljavnosti zasnovane metode za merjenje TP učencev OŠ. Veljavna 

metoda zagotavlja veljavna merjenja brez ponovnih preverjanj vsebinske, 

konstruktne in kriterijske veljavnosti.  
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Metoda je tudi zelo občutljiva in omogoča natančna merjenja. Rezultati mer 

asimetričnosti in sploščenosti so boljši od pričakovanj, saj merjenja tako različnih 

komponent, kot jih ima TP, navadno niso dovolj natančne in metode večkrat 

zahtevajo normalizacijo, kar pa v našem primeru ni potrebno. S pogostejšo uporabo 

metode pa lahko še dodatno pridobimo na občutljivosti. 

 

Zanesljivost metode smo preverjali na pilotnem preskušanju in pri merjenju TP; 

metoda se je izkazala za zanesljivo. Dokazano so zanesljive tudi posamezne 

postavke posttesta. Tudi če primerjamo rezultate (aritmetične sredine) TP PT in 

merjenja TP, zaznamo primerljivost rezultatov, sklepamo tudi na ponovljivost, če bi 

opravili tudi merjenje na isti skupini učencev kot pri pilotnem testu. Tudi odnos 

komponent TP je podoben. Učenci so bili najboljši v znanju, najslabši v KRO. 

 

Ključnega pomena za razvoj metode merjenja TP so bili STP, ki so služili kot 

katalizator za spremembe in usmeritve za področje TI že po številnih evropskih 

državah, ZDA in gospodarsko naprednih državah Azije (Japonska, J. Koreja ...) za 

namen dviga TP učencev in dijakov. Vendar pa do zdaj še ni bilo metode, ki bi merila 

celovitost TP v vseh treh dimenzijah, zasnovane na STP in njenih MPP. STP smo v 

celoti uporabili kot vsebinsko osnovo, in sicer smo vključili vse TK (1–5), vseh 20 

STP in vsa MPP (1–86).  

 

Pri pregledu metod merjenja TP ugotovimo, da gre za merjenje posameznih 

komponent TP večinoma samo tehnološko znanje. Kot druga ugotovitev je, da ne gre 

za univerzalno metodologijo, ampak se prilega pojavu merjenja. Zato se predlagajo 

tudi različni (ali kombinacija) instrumenti za merjenje posamezne komponente. 

Zaslediti je mogoče tri različne pristope, in sicer smernice ITEA, ameriški model 

tehnološkega profila in nemški model 4ING [106]. Smernice ITEA so bile že 

preizkušene kot osnova za metodo merjenja tehnološkega znanja, medtem ko sta 

bila pristop tehnološkega profila in 4ING le pilotno testirana (poglavje 4). Iz analize 

pregleda obstoječih integriranih metod ugotovimo, da je najustreznejša kombinirana 

metoda osebnih komunikacij (OK), vendar je časovno zelo potratna za izvedbo in tudi 

na času priprav in vrednotenja rezultatov merjenja. Metoda OK predvideva ustna 

vprašanja vsakemu učencu neodvisno od drugih, posttest, izdelavo in 

dokumentiranje izdelka ter vrednotenje. Zato je nemogoče, da na primer v času 45 
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minut izmerimo TP učencev na ravni razreda. Primerna pa je za spremljanje učenca 

tekom celotnega leta. Kot naslednja se izkaže metoda izbire odgovora (IO), ki pa je 

med metodami zelo uporabna, čeprav odpove pri merjenju zmožnosti. Uporabnost 

metode povečamo z dobro zasnovo postavk, kjer lahko izsilimo tudi mišljenje višjega 

reda (poglavje 4). Uravnotežen in celovit načrt merjenja TP vključuje tradicionalne in 

alternativne metode za izmero znanja, zmožnosti in KRO učencev [214]. 

 

Rezultati naše metode so tudi mednarodno primerljivi. Primerjamo lahko tehnološko 

znanje, merjeno z našo metodo, kjer smo dobili povprečno TP-znanje x  = 48,7 %, s 

= 21,2 %, z ameriško metodo [39], Ax  = 42,2 %, sA = 15,3 %. Pri naši metodi smo 

preverjali 11 MPP znanja, 12 MPP zmožnosti in 12 MPP KRO, ameriška pa 35 MPP 

znanja od 86 mogočih MPP. Ameriški učenci so bili stari 14–15 let, kot je bilo to tudi v 

našem primeru in primeru NPZ. Na osnovi rezultatov ne moremo trditi, da so naši 

učenci uspešnejši od ameriških, saj smo preverjali bistveno manj MPP-znanja. Kljub 

razliki v metodi TP za komponento znanje in metodo NPZ pa je razlika v dosežkih 

učencev primerljiva (< 5 %), medtem ko za drugi dve komponenti TP-zmožnosti in 

TP-KRO ne najdemo ustrezne primerjave. Tudi primerjava z metodo NPZ-merjenjem 

tehnološkega znanja nam da primerljive rezultate, NPZx  = 53,2 %, sNPZ = 22,3 %. 

Obstoječe metode merjenja zmožnosti temeljijo na neposredni izvedbi izdelave 

tehničnega izdelka, kjer upoštevajo merila izdelave in vrednotenje časa izdelave, ali 

pa na reševanju tehnoloških problemov z oceno TP, ki temelji na meri 50-odstotni 

uspešnosti rešenih postavk. Primerjamo le s tega vidika, da naša metoda meri TP-

zmožnosti ravno na področju reševanja in diagnostike tehnoloških problemov, 

omogoča pa nam celostne rezultate TP, kar še poveča uporabnost metode. 

Obstoječe metode merjenja [135], [136] TP-KRO so bile izvedene le za področje IK-

tehnologij, kar v obsegu STP (8 MPP) meri tudi naša metoda, medtem ko je 

uporabnost našega zasnovanega koncepta merjenja KRO mnogo širša, za vse TK 

STP ne samo za področje IKT.  

 

S pomočjo pregleda obstoječih metod merjenja komponent TP in primerjave z novo 

metodo merjenja TP (poglavje 5) se prednosti naše metode kažejo v naslednjem: 
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1. Merjenje vseh treh komponent TP hkrati. Določili smo postavke za merjenje 

vseh treh dimenzij. Vse druge metode merijo samo eno dimenzijo TP. Do zdaj 

edina zasnovana na osnovi STP meri samo tehnološko znanje [39]. 

2. Večja faktorska veljavnost in občutljivost merjenja. Za vsak MPP smo 

zasnovali po 3 testne postavke (preostali imajo 1 ali 2 postavke na MPP) 

[152], [39]. 

3. Določanju TB s sodobnim pristopom konstrukt-mera-rezultat in ne samo mera 

- rezultat, kot je bila dozdajšnja praksa psihometričnih merjenj, kjer se je 

določilo mero in potem sklepalo na rezultat [191]. Konstrukt je definiran z 

objektom merjenja, dimenzijami presoje in strokovnim panelom. 

Vzpostavljanje vsebinske veljavnosti testnih postavk z dvodelnim pristopom, 

kjer se mora zagotoviti hkratna veljavnost stebla postavke in veljavnost 

odgovorov. Prvič je bila uporabljena 11-stopenjska lestvica dokončevanja 

stavka za oceno panela, skrbno izbranega iz izkušenih učiteljev TiT in 

strokovnjakov različnih inženirskih področij, ki se ga uporabi pri določanju TB 

(širši panel) in določitvi (umerjanju) pole za posttest (ožji panel). Dokazano je 

namreč, da obstoječa Likertova lestvica zagotavlja prenizko stabilnost 

rezultatov in s tem tudi nizko napovedno veljavnost [191]. 

4. Uporaba dodatnih lestvic za izdelavo testnih postavk. Postavke smo zasnovali 

na osnovi Bloomove lestvice (1–6), lestvice produktivnega mišljenja (1–6) in 

Quellmalzove lestvice merjenja veščin razmišljanja (1–5), za postavke KRO pa 

še metodo sklepanja Tobin-Capie in razmišljanja Watson-Glaser. Uporaba 

dodatnih lestvic nam je omogočila, da smo pri tipu postavk večstranske izbire 

lahko izsilili tudi mišljenje višjega reda. Medtem ko pri drugih zasledimo samo 

uporabo Bloomove lestvice in še to samo za ravni 1–3, kar zmanjšuje 

veljavnost postavk večstranske izbire in s tem tudi veljavnost metode 

merjenja. 

5. Večji natančnosti metode. Z uporabo metode izračuna velikosti vzorca [199], ki 

ne upošteva samo statistično moč testa, temveč tudi kriterij statistične 

pomembnosti, ki nam daje visoko verjetnost zagotovitve rezultatov (98,5 %). 

Standardni odklon in napaka aritmetične sredine nista zadostna pokazatelja 

natančnosti merjenja [191]. 

6. Večparametričnost metode. Poleg težavnosti postavk uporabimo še parametre 

razlikovalne sposobnosti postavke (diskriminativnost), kriterijske veljavnosti 
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(popravljen Pearsonov koeficient), veljavnosti konstrukta (h2-komunalitete) in 

določanje faktorske veljavnosti. Pri drugih metodah zasledimo le težavnost, pri 

nekaterih pa poleg težavnosti še razlikovalno sposobnost v obliki analize 

statistične krivulje karakteristike postavke.  

7. Uporaba modela O= T+Dm+Er pri točkovanju postavk, kjer je O - opazovani 

rezultat, T-resnični rezultat, ki ga želimo izmeriti, Dm - distorzija povzročena z 

napačno mero in predstavlja večji del napak merjenja, Er - napaka ocene 

panela (po velikosti veliko manjša od Dm). Do distorzije prihaja zaradi nizke 

stabilnosti postavk (stebla in zlasti odgovorov). Ključna ugotovitev je, da mera 

povzroča distorzijo ne pa toliko napake panela. Odločilen vpliv na mero imajo 

odgovori postavke, ki morajo biti po pravilnosti čim bolj skupaj (metoda najbolj 

pravilnega odgovora) in s tem tudi porazdelitev točk [191]. Z enotno mero smo 

bistveno zmanjšali distorzijo in s tem povečali točnost rezultata.  Tako smo dali 

enotno porazdelitev točk po postavkah, saj ne vemo, preden ne testiramo, 

kakšna je dejanska težavnost. Pri obstoječih metodah je točkovanje izvedeno 

s pristopom mera-rezultat, kjer je ključnega pomena napaka ocene panela, kar 

pa se je izkazalo, da je ta napaka zanemarljiva in ne prispeva veliko k 

distorziji. To pomeni, da se najprej določi težavnost (z večjim številom točk 

postavke), preden se sploh ve, kakšna je resnična težavnost postavk, pozneje 

pa se še dodatno nagradijo tisti, ki uspešno rešijo težko postavko, ni odbitka 

pa pri tistih, ki ne rešijo lahke postavke. Pride do pojava nerealne zanesljivosti 

merjenja, kot opozarja [191]. Te manipulacije pri naši metodi ni. 

8. Večstranska uporabnost obširne TB. Tudi za merjenje TP po posameznih 

zaključenih razredih (6.–9.), ne le ob koncu OŠ, ločeno merjenje posameznih 

komponent in tudi celotne TP. Pri dozdajšnjih metodah smo zasledili zelo 

omejene TB (število postavk je enako številu standardov oz. MPP ali celo 

manj). V nekaterih primerih gre samo za sestavljanje testnih pol (glavna in dve 

rezervni), brez metode TB. Pri naši TB pa so postavke zasnovane tako, da 

vsebinsko in po težavnosti ustrezajo razredom ločeno od 6.–9. pa tudi za 

preverjanje posamezne komponentne TP. 

9. Metoda PT. PT se pri obstoječih metodah zasledi redko. Kjer smo ga zasledili, 

pa je edino merilo izbora posttesta zanesljivost testne pole. Nekatere metode, 

ki nimajo PT, pa za mero PT uporabijo kar rezultate predhodnega testa, ki 

izvajajo periodično (letno, večletno), pri tem pa upoštevajo le zanesljivost 
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testne pole in težavnost postavk. Na osnovi tega pa za naslednje leto 

pripravijo nove testne pole. Naša metoda PT je celostna in vsebuje še dodatne 

kriterije, saj do sedaj uporabljeni edini kriterij izbora zanesljivost testne pole ne 

sme biti ključni kriterij izbora, ker so rezultati pridobljeni  na osnovi mere. Z 

določitvijo večjega števila testnih pol (5), upoštevanjem kriterijev zanesljivosti, 

vsebinske veljavnosti  (stabilnost in natančnost postavk - steblo in odgovori), 

kriterijske veljavnosti in kostruktne veljavnosti analizo težavnosti in 

diskriminativnosti postavk.  

10. Analiza in vrednotenje testnega vzorca. Na osnovi PT določimo vzorec 

merjenja TP, in sicer po strožjem merilu (pomeni skoraj 4-krat večji vzorec kot 

pri dozdajšnjih metodah), ki ga predlaga [199] za veljavno in zanesljivo 

primerjanje več skupin, vključno z upoštevanjem različnih velikosti skupin. 

Naša metoda je večparametrična, kar pomeni, da smo pri analizi in 

vrednotenju upoštevali parametre težavnosti (zasledimo tudi pri drugih), 

kriterijske in faktorske veljavnosti, diskriminativnosti, analizo občutljivosti s 

pomočjo analize odklona od normalne porazdelitve za celoto in tudi za 

posamezne postavke posttesta, računsko in grafično (izris Q-Q). Tudi uporaba 

diskriminantne analize je nova pri proučevanju vpliva TP, izkaže pa se za zelo 

uporabno orodje, zlasti ko gre za večstranski vpliv na določeno spremenljivko. 

Proučevanje aritmetičnih sredin določenih ciljnih skupin je zelo sistematično, 

upoštevani so vsi dejavniki mogočih odstopanj v interpretaciji rezultatov in 

temu primerno smo tudi pripravili prikaz za izbiro ustreznega orodja oz. izbire 

prave metode statistične analize vključno s korekcijo.  

11. Uporabnost metode (dela TB) tudi za učenje. Z izdelavo nekaterih postavk, ki 

so sicer povezane s STP, učenci pa jih pri pouku do zdaj še niso obravnavali, 

smo poskrbeli, da se poveča učinkovitost učenja, kot priporoča [106], do zdaj 

pa tega še nismo zasledili pri obstoječih metodah merjenja TP.  

 

Specifika analize in preverjanja metode merjenja se je nanašala tudi na 

vzpostavljanje vsebinske veljavnosti TB, kriterijske veljavnosti s pomočjo korelacijske 

analize in na veljavnosti kontrukta s pomočjo faktorske analize. 

 

Metoda je primarno namenjena za merjenja TP učencev 9. razreda OŠ. TP lahko 

merimo ali na začetku šolskega leta, ali vmes (periodično) ali ob koncu za 
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spremljanje napredka učenca v TP. Merimo lahko tako vse tri komponente TP hkrati 

kot tudi posamezno. Metoda nam omogoča spremljanje učenca in prepoznavanje 

učenčevih učnih potreb ter temu primerno prilagajanje metod in oblik dela v razredu. 

Metodo lahko kombiniramo tudi z drugimi metodami, zlasti za merjenje zmožnosti, 

kjer se kažejo slabosti naše metode (ne meri neposredne zmožnosti izdelave).  

 

Metoda omogoča tudi spremljanje šol in izobraževanega sistema, kjer lahko 

naredimo primerjavo med šolami po kakovosti izvajanja TiT. V obdobju nekaj let 

pričakujemo tudi TP kot enega izmed uradnih kazalnikov svetovnih poročil 

konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev, ki govori o kakovosti izobraževanega 

sistema (WEF, IMD) in kakovosti UN. Redno mesto v omenjenih poročilih že ima 

naravoslovna pismenost kot samostojen kazalnik, medtem ko TP nastopa le prek 

podkazalnikov. Metodo lahko uporabimo kot osnovo za odločitev o izobraževalni poti 

učencev. Na primeru smo pokazali, kako poteka izbira SŠ glede na TP ob predpisani 

kvoti vpisa. Ob dejstvu, da je bila več kot 1/3 učencev napačno razvrščena za vpis v 

gimnazije, bi pomenilo tudi posledično večji vpis na srednje strokovne (tehniške) šole, 

kakovost gimnazijskega programa pa se posledično izboljša z boljšimi učenci.   

 

Zasnova TB pa nam omogoča tudi merjenja TP učencev 6.–9. razreda, v celoti ali po 

komponentah, za spremljanje doseganja učnih ciljev/standardov učencev pri TiT.  

 

Tako kot metoda IBO [135] se lahko tudi naša metoda uporablja za merjenje 

zmožnosti učencev ob vpisu v srednjo strokovno šolo in temu primerno razvrščanje 

za določene poklicne usmeritve. Novo metodo lahko uporabljamo za preverjanje 

stanja TP na vstopu dijakov na univerzitetni študij neinženirskih disciplin.  

 

7.2 UGOTOVITVE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ  
 

Raziskovalna vprašanja so se nanašala na ustreznost elementov in meril STP, na 

vpliv IP TI na TP, vpliv spola na TP, vpliv spremenljivk odločitev o nadaljevanje 

šolanja in na obravnavo značilnih skupin višje TP. 
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7.2.1 Elementi in merila STP 
 

Primerjava standardov STP in UN TiT nam da številne razlike, vendar pa v UN TiT 

najdemo tudi elemente TP, poglavje 3.4.1. Ugotovimo, da je v UN TiT vključeno: 

a) vseh pet TK STP; v TK 1 sta 2 od 3 STP, v TK 2 so 3 od 4 STP, v TK3 so 3 od 

3 STP, v TK 4 sta 2 od 3 STP in pri TK 5 so 4 od 7 STP; 

b) 14 od vključno 20 STP za pokrivanje standardov tehnološkega znanja;  

c) 38 MPP za komponento znanje, 8 MPP tudi za komponento ki katera 

pripadajo trem STP in dvema TK (3 in 4). 

 

Učni načrt TiT ima v celoti (6.–8.razred) 119 standardov znanja, ki pa ustrezajo le 38 

MPP STP za znanje in 8 MPP za zmožnosti reševanja problemov. Z obstoječimi 

standardi TiT deloma (komponentna znanja) pokrijemo 14 od 20 STP. Komponentne 

KRO za zdaj UN TiT ne razvija v meri, ki je predpisana s STP. Glede na zahtevo o 

merjenju TP, da je merjenih vsaj 12 od 20 STP, da so vsebovane vse TK, sklepamo, 

da UN TiT ni primerna osnova za merjenje TP.  

 

7.2.2 Izbirni predmeti in TP 

 

Bistveni dejavniki vpliva pouka izbirnih predmetov tehnike na TP učencev, merjeno z 

zasnovano metodo so spremenljivke, ki statistično značilno vplivajo, in sicer odločitev 

za pouk IP TI, vrsta IP TI, čas priprav in domačih zadolžitev na pouk tehnike ter 

udeležba pri organiziranih zunajšolskih aktivnostih (poglavje 6.3.1). 

 

IP TI imajo pozitiven in velik učinek na TP. Velik učinek je tudi na zmožnosti, ki jih 

razvijajo ob praktičnem učnem delu, zmeren na KRO, medtem, ko je učinek IP TI na 

znanje je majhen, kar je tudi pričakovano. Zmeren učinek na KRO si lahko razložimo 

kot dejstvo, da pouk IP TI poteka vodeno, učenci nimajo toliko možnosti, da sami 

poskušajo razmišljati in izbirati med mogočimi izvedbami itn. Večinoma gre za 

izdelavo po načrtovani poti. Že vključitev metode poskusov in napak bi dodatno 

pripomogla k razvijanju KRO.  
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Učinek vrste IP TI na TP-celotno je pozitiven in zmeren. Statistično značilne razlike 

aritmetičnih sredin TP se pojavijo le med predmetoma OG – les in Robotika v tehniki. 

Značilnost se kaže v razvoju zmožnosti, kjer jih OG – les najbolj razvija, Robotika v 

tehniki pa najmanj. Mogoča razlaga je narava predmeta, saj se učenci pri OG – les 

pogosteje srečujejo s vsakdanjimi problemi kot pa pri Robotiki; temu priredijo svoje 

razmišljanje in rešitve za reševanje tehnoloških problemov. Očitno je prav razvijanje 

zmožnosti odločilna komponenta vpliva IP TI na TP (poglavje 6.3.1).  

 
Priprave na pouk tehnike statistično značilno pozitivno vplivajo na TP. Učinek je velik, 

vendar na račun priprav za redni predmet TiT. Vpliv priprav na IP TI je pozitiven, 
zmeren, izstopata predmeta OG-Les in Robotika v tehniki. Domače zadolžitve in 
naloge so smiselne in upravičene, saj učenci ob tem snov dodatno ponovijo in jo 

utrdijo, hkrati ob doizdelavah tudi urijo veščine dela in dodatno spoznavajo 
tehnološke postopke in probleme, s katerimi so se seznanili v šoli.  
 

Pozitivni vpliv aktivne udeležbe pri organiziranih zunajšolskih aktivnostih na TP je bil 

tudi pričakovan, saj tovrstne dejavnosti, kot so: različni krožki, delavnice, poletne 

šole, razvijajo praktično učno delo, s tem pa zmožnosti. Učinek je velik. 

 

7.2.3 Spol in TP 

 

Med učenkami in učenci je statistično značilna razlika v TP, merjeni z zasnovano 

metodo (poglavje 6.3.2). Spol (M) značilno pozitivno vpliva na TP-celotno. Učinek 

spola na TP-celotno je zmeren. 

 

Učinek spola je nizek na znanje in KRO ter zmeren na zmožnosti. Vpliv spola je bil 

pričakovan, zlasti po dokazani ugotovitvi, da so učenke manj nagnjene k 

prevzemanju tehnoloških tveganj. Učinek je zlasti viden v zmožnostih, ker se učenci 

pogosteje srečujejo s tehnološkimi problemi in se znajo tudi bolje odzvati v dani 

situaciji. Učinek spola na znanje in KRO je pričakovano nizek, saj učenke v 

kognitivnih sposobnostih ne zaostajajo za učenci. 
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7.2.4 TP in poti izobraževanja 
 

TP, merjenja z zasnovano metodo, ima statistično značilen vpliv na izbiro o 

nadaljevanju šolanja (poglavje 6.3.3).  

 

Vpliv TP je pričakovano majhen, saj ni edina spremenljivka, ki vpliva na izbiro 

nadaljevanja šolanja. Na osnovi rezultatov diskriminantne analize dobimo statistično 

značilne pozitivne vplive na izbiro nadaljevanja šolanja naslednjih spremenljivk, 

razvrščenih po moči vpliva od najmočnejše do najšibkejše: učni uspeh (rb = 0,845 – 

velik vpliv), izobrazba staršev (rb = 0,526 – zmeren vpliv), TP (rb = 0,341 – majhen 

vpliv) in udeležba pri zunajšolskih tehniških aktivnostih (rb = 0,312 – majhen vpliv), 

poglavje 6.3.3. Ker celotna TP naših učencev še ni dovolj razvita, je odločilna vplivna 

komponenta TP na odločitev o nadaljevanju šolanja na gimnaziji tehnološko znanje. 

Komponenti zmožnosti in kritično razmišljanje in odločanje še nista dovolj razviti, da 

bi statistično značilno pozitivno vplivali na odločitev o nadaljevanju na srednjih 

tehniških programih. Razvijajo pa jih izbirni predmeti tehnike (Obdelava gradiv-Les, 

Obdelava gradiv-umetne snovi, Elektronika z robotiko), ki dokazano statistično 

značilno pozitivno vplivajo na odločitev za tehniške programe, učinek je zmeren. 

Ugotovili smo tudi,  da 61,3 % učencev pravilno razvrščenih glede na izbrano šolo. 

Od tistih, ki nadaljujejo na gimnaziji jih je 26,1 %, ki po kriteriju TP niso sposobni za 

gimnazijski program in bi se morali vpisati na srednje strokovne šole ali celo poklicne 

šole (poglavje 6.3.3). Pričakovali smo, da se učenci z boljšim znanjem odločajo za 

nadaljevanje na gimnaziji. Žal pa se na gimnazijskih programih, ker ne vsebujejo 

vsebin TI, njihova TP ne razvija v meri, kot bi bilo zaželeno. Zaradi izgube stika s TI 

med srednjim izobraževanjem večina učeče se populacije (73 %) pa ima ta nestik s 

TI tudi negativne posledice glede na nadaljnje univerzitetno naravoslovno in TI, kot 

že kažejo tudi študije OECD [21]. Kot smo že ugotovili, sta primarna in odločilna 

dejavnika odločanja o nadaljevanju šolanja učni uspeh in vpliv staršev, ki učence 

usmeri na gimnazije bolj kot na srednješolsko TI.  
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7.2.5 Značilne skupine TP 
 

Na osnovi rezultatov statistične analize učencev višje TP nad 90. kvantilom (poglavje 

6.3.4)  lahko trdimo, da ima: 

a) čas priprav na pouk tehnike (odločilen predmet TiT) pozitiven statistično 

značilen vpliv na višjo TP, zlasti priprave nad 2 uri tedensko, učinek je zmeren; 

b) udeležba pri zunajšolskih tehniških aktivnostih statistično pozitivno vpliva na 

višjo TP, učinek je zmeren do velik; 

c) IP TI pozitiven statističen vpliv  na višje zmožnosti, učinek je velik; 

d) spol (Ž) statistično značilen pozitiven vpliv na višje KRO. 

 

V  skupini višje TP je 27 učencev in 11 učenk. Ključni komponenti TP, ki sta tudi 

razlikovalni sta zmožnosti in KRO. Znanje je pričakovano odvisno od intelektualnih 

sposobnosti, ne glede na analizirane spremenljivke, in ni razlikovalno. Zato pa so to 

zmožnosti, kjer je še poseben poudarek na zmožnosti za reševanje problemov, tukaj 

pa so v prednosti tisti učenci, ki so imeli stik (neposreden, opazovanje, posredni s 

podobnimi situacijami ...) s problemsko situacijo. Taki učenci so bili deležni tudi 

pouka IP TI. Pomaga jim tudi mišljenje višjega reda za sklepanje na mogočo rešitev 

ali povezovanje s pomočjo poskusov in napak. Zanimivo dejstvo je, da na KRO vpliva 

spol, in sicer so učenke tiste, ki so bolj sposobne KRO o tehnologijah. Te učenke so 

verjetno tudi intelektualno bolj sposobne.  
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8 SMERNICE TI ZA DOSEGANJE TP 
 

 8.1 Učni načrt in tehnološka pismenost 

 8.2 Merjenje tehnološke pismenosti v osnovni šoli 

 8.3 Odprti učni sistemi in tehniško izobraževanje 
 

 

Skladno s pridobljenimi spoznanji in cilji raziskave smo oblikovali smernice za 

posodobitev UN TiT, smernice učiteljem TiT za uporabo metode merjenja TP in 

smernice za uporabo različnih strategij učenja za izboljšanje TP. 
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8.1 UČNI NAČRT IN TEHNOLOŠKA PISMENOST 
 

Pri pregledu OŠ TI kot generatorja TP smo ugotovili, da gre trend k povečevanju 

številu ur vsebin predmetov TI. Dokazano so predmeti TI ključni generator TP in TP 

kot eden izmed vzvodov konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev. Učenci, ki so 

obiskovali samo TiT, imajo TP x  = 31, 5 %, učenci OG – les x  = 46, 3 %, OG –

umetne snovi x  = 45,3 %, robotika v tehniki x  = 37, 5 % in elektronika z robotiko x  
= 36,9 %, skupaj povprečno IP TI x  = 42,7 %. Sklepamo, da dodatne ure TI znatno 

povečajo TP. To nam potrdita tudi razmerje števila ur  (TTiT + TIP TI) / TTiT in razmerje 

tehnolške pismenosti (TPIPTI / TPNIP), ki sta podobni. Slovenija iz leta v leto drsi po 

lestvici konkurenčnosti navzdol, trenutno je 57. od 142 držav [8], pa kljub temu se na 

področju prenove OŠ ne zgodi ničesar v korist TI (poglavje 2.4). Nezanimanje za OŠ 

TI potegne za seboj tudi nezanimanje za srednješolsko TI in posledično tudi za 

univerzitetno TI, kar je že tudi bilo dokazano v raziskavah OECD [21]. Kot rezultat 

tega je, da smo pri razpoložljivosti inženirskega kadra 89. od 142 držav na lestvici 

konkurenčnosti [8]. Države z vrha konkurenčnosti so si posredno zagotovile večjo 

število razpoložljivih inženirjev s prenovo izobraževalnega sistema, kjer so: a) na celi 

vertikali izobraževanja vključili vsebine TiT, tudi v srednješolskih splošnih programih 

npr. kot moduli ipd.; b) pouk vsebin tehnike/tehnične vzgoje v celotni OŠ ali kot 

samostojen predmet ali kot integrirane pri drugih predmetih; c) v OŠ so povečali 

število ur vsebin TiT in s tem razširili področja vsebin TiT s področji, ki jih predlagajo 

STP; d) izboljšali kakovost poučevanja TiT v OŠ in SŠ z ustanovitvijo izobraževalnih 

podjetij, kjer se učenci učijo zahtevnejših tehnologij (Finska). Zato v prvi meri 

predlagamo povečanje števila ur pouka rednega predmeta TI, kot je to trend v že 

omenjenih državah in najlažje izvedljiva varianta. Dokazano je, da UN TiT ne vsebuje 

vseh MPP, ki jo predpisujejo STP za učinkovito razvijanje TP, zato je treba dodati 

poleg standardov znanja še standarde doseganja zmožnosti in KRO učencev, kar pa 

v obsegu obstoječega nabora ur predmeta TiT ni izvedljivo. Dokazali smo tudi, da IP 

TI (OG-les, OG-umetne snovi in Elektronika z robotiko) statistično značilno vplivajo 

na TP, zlasti na razvoj zmožnosti in KRO. Dokazano je tudi, da IP OG – les odločilen 

in statistično značilno pozitivno vpliva na razvoj zmožnosti in bi bilo smiselno vsebine 

OG – les vključiti v redni pouk TiT. Za primerjavo: Švedska, kjer imajo predmet sloyd, 

ki že 3.–6. razreda OŠ razvija zmožnosti ravno z vsebinami obdelave lesa, obseg ur 
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2 uri tedensko. 6.–9. razreda pa so vsebine OG – Les kot del predmeta TI (obdelava 

lesa, kovin in tekstila), ki ima skupni obseg 330 ur. Podoben primer je Švica, kjer so 

vsebine TI, ki razvijajo zmožnosti (obdelava papirnih gradiv, lesa, kovin, umetnih 

snovi), vključene v predmet Oblikovanje, ki ima na predmetni stopnji 6.–9. razreda 

obseg 4 ure tedensko. Pouk predmetov TI dokazano razvija TP in ima statistični vpliv 

na TP, zato bi bilo smiselno vključiti še obstoječe ure, namenjene tehniškim dnevom, 

ki jih je 6.–9. razreda po 4 dni letno (skupaj 16 dni). Če to pretvorimo v ure rednega 

pouka (6 ur dnevno), znese dodatnih 96 ur, namenjenih za vsebine pouka TiT.  

 

Predmetni komisiji za prenovo UN TiT predlagamo naslednje: 

1. Če sledimo gospodarsko konkurenčnim državam in njihovim UN za področje 

vsebin TI, bi bilo smiselno k rednemu predmetu TiT vključiti vsaj vsebine OG –

les (35 ur), ki najbolj prispevajo k povprečni TP, najbolj razvijajo zmožnosti kot 

dokazano kritično komponento učencev 9. razreda OŠ in dokazano odločilno 

komponento vpliva tudi pri višji TP. Vsebinam OG – les namenjajo v 

konkurenčno razvitih državah vsaj 110 ur (6.–9. razreda). Obseg ur, namenjen 

tehniškim dnevom (96 ur), 6.–9. razreda bi skrčili na račun dodatnih vsebin 

OG – les pri TiT. S tem ne prizadenemo skupnega obsega ur učencev glede 

letne obremenitve.  

2. Nacionalna ekonomija si prizadeva za dosego čim večjega bruto domačega 

proizvoda in gospodarske rasti, katere generator mora biti dodana vrednost v 

posamezni panogi in ki je gonilo sodobnih ekonomij. To dodano vrednost 

ustvarjamo z inovacijami procesov in izdelkov, za kar pa potrebujemo ciljno 

izobraženo in kompetentno delovno silo. To pa je naloga izobraževalnega 

sistema, kjer mora imeti ključno vlogo TI (pri nas je nima). Številne države so 

že izvedle prenove šolstva ne samo za dvig kakovosti izobraževalnih 

programov in konkurenčnost izobraževanja, ampak tudi za konkurenčnost 

gospodarstva, kjer so uporabile STP za zasnovo UN-vsebin TI. Zato 

predlagamo uskladitev standardov UN TiT s STP. STP so dokazano ustrezna 

podlaga in izhodišče za prenovo učnih načrtov TiT in IP tehnike. TP pa 

dokazano vpliva na konkurenčnost nacionalnih gospodarstev.  

3. Na osnovi analize vsebinske veljavnosti TB priporočamo tudi razširitev 

obstoječih vsebinskih področji TiT z nekaterimi iz STP, priloga 12.10. 

Zasnovati/umeriti je treba tudi standarde za nova vsebinska področja: 
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gradbene tehnologije, zdravstvene tehnologije in tehnologije, povezane s 

pridobivanjem hrane ter biotehnologije, večji poudarek na transportnih 

tehnologijah in proizvodnih tehnologijah. V večji meri je treba razvijati 

ekonomsko in podjetniško kompetenco učencev ter zmožnosti za 

oblikovanje, konstruiranje, projektiranje, tudi z možnostjo napovedi, 

diagnosticiranja, odpravljanja tehniških/tehnoloških problemov in 

napak/nepravilnosti delovanja, vzdrževanje sistemov, strojev in naprav ...  

4. Uvedbo celovitega ocenjevanja. Poleg znanja, procesa dela in rezultatov dela 

je treba oceniti še zmožnosti diagnostike in reševanja problemov ter 

sposobnosti KRO. Priporočamo uporabo integriranih metod. V primeru 

omejene časovne izvedbe merjenja dosežkov TiT priporočamo našo novo 

metodo merjenja TP, ki je dokazano zanesljiva in veljavna. 

5. Konkretne domače naloge, vezane na reševanje problemov, izdelavo sklopov 

ali izdelkov in ne samo vezane na opazovanje, iskanje idej in zbiranje 

podatkov, kot je v obstoječem UN TiT. Čas priprav in domačih aktivnosti, 

povezanih z vsebinami pouka TI, statistično značilno močno vpliva na TP.  

6. Uvedbo dodatnih strategij TI. Rezultati TP-zmožnosti x  = 28,9 % in TP-KRO 

x  = 28,1 % niso zadovoljivi. Za uresničevanje ciljev predmeta TiT obstoječi 

UN predvideva le projektno nalogo, mi priporočamo še problemsko učenje za 

razvoj zmožnosti, sodelovalno in kooperativno učenje (socialno) ter 

raziskovalno učenje za razvoj KRO, poglavje 3.2.1.  

 

8.2 MERJENJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
 

Z določitvijo TB naše nove metode smo hkrati oblikovali tudi sklop instrumentarija, ki 

bo učiteljem TiT omogočil merjenje TP po vsakem končanem razredu, od 6. do 9. 

razreda, priloga 12.10. TB je že zasnovana tako, da so upoštevani STP in vsa 

pripadajoča MPP za obdobje starosti učenca 12.–15. leta. Za to obdobje učitelj TiT 

samo izbere iz TB tiste postavke, ki so primerne za določeno starostno obdobje oz. 

razred (že označene) in zasnuje test. Ne samo to. Metoda merjenja TP, zasnovana v 

naši študiji, omogoča tudi merjenje TP (ali njenih komponent) učencev ali kot 

zaključno testiranje ali vmesno/naključno, saj je instrumentarij prilagojen po 

težavnosti nalog, ki so ranga, primernega tudi za test vsebin tehnike pri NiT v 4.–5. 



193 
 

razredu, večina postavk je za področje 7.–9. razred, nekaj nalog pa je tudi težjih, za 

diferenciacijo in v primeru iskanja zelo dobrih/nadarjenih učencev. TB je dovolj velika, 

da si lahko posamezni učitelj tehnike pripravi dober test z različno kombinacijo in 

težavnostjo postavk in različnega števila, da pokrije čim več tehnoloških področij. 

 

Če želimo natančno meriti TP za obdobje pred 12. letom starosti, pa moramo na 

novo zasnovati TB, in sicer po naši razviti metodologiji. Uporabimo sklop STP za 

starost 9–12 let, kjer je ravno tako 5 TK in 20 STP, ki so opisani z 58 MPP [1]. 

Nadaljnja metodologija zasnove postavk je znana iz našega dela (poglavje 5.2). 

Naša metoda nam omogoča tudi merjenje obdobja zgodnjega tehnološkega 

opismenjevanja, med 7.–9. letom starosti učenca. V tem primeru ravno tako 

zasnujemo novo TB na osnovi 5 TK, 20 STP, ki so opisani s 43 MPP [1].  

 

Metoda omogoča merjenja ne le po končanem razredu, ampak tudi pred začetkom 

šolskega leta, kjer bo učitelj zasnoval predtest s postavkami prejšnjega učnega 

obdobja (označene v naši TB) kot tudi med letom, kjer pa imamo na voljo dve 

možnosti – ali uporabimo samo postavke po obravnavani snovi tekočega leta ali pa 

kombiniramo tudi z namenskimi postavkami prejšnjih let. Metoda meri stanje/nivo TP 

v danem trenutku. Uporaba metode merjenja TP (TP-celotne in tudi komponent) 

periodično, večkrat letno za kontrolo doseganja začrtanih ciljev (učnih rezultatov). Ker 

sta TP-zmožnosti x  = 28,9 % in TP-KRO x  = 28,1 % nizki, je treba stalno spremljati 

napredek učencev in doseganje ciljev (delnih ali končnih), kar je izvedljivo tudi z našo 

novo metodo, meriti ločeno posamezne komponente TP. Rezultatom primerno je 

treba prilagajati izvedbeno strategijo. Če se izkaže, da želeni učni rezultati niso 

odvisni samo od učne strategije izvedbe, ampak tudi od časa izvedbe, je upravičen 

predlog po povečanju ur učne obravnave (predmeta).  

 

Metodo priporočamo tudi za ugotavljanje predznanja, potrebnih zmožnosti za 

doseganje želenih učnih rezultatov kot tudi potrebnih sposobnosti KRO. Učitelj TiT si  

lahko iz obširne TB izbere ustrezne postavke, ki so vezane na določeno starostno 

obdobje in usklajene z UN TiT ter zasnuje test ugotavljanja potrebnih dispozicij za 

doseganje učnih ciljev. 
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Metoda je uporabna tudi za merjenje posamezne komponente TP. Učitelj si na 

osnovi postavk TB zasnuje test samo za določeno komponento TP in jo tudi izmeri, 

periodično pa spremlja napredek in temu prilagaja strategijo izvedbe, metode in 

oblike pouka.  

 

Metoda je zasnovana na različnih TK. To omogoča, da lahko učitelj natančno meri 

specifično vsebinsko področje, ne le samo celote. Pri vsakem merjenju učiteljem, ki 

bodo uporabili našo metodo, svetujemo uporabo čim večjega števila testnih postavk, 

kolikor jih lahko izvedejo v času meritve.  

 

Pri merjenju TP učencev OŠ priporočamo naslednje:  

1. Psihometrično metodo je treba testirati pogosteje/temeljiteje. To priporočamo 

tudi z vidika širitve nabora TB s postavkami za druge razrede/nivoje 

osnovnošolskega izobraževanja TiT, kot jo predvidevajo STP. To bo izziv za 

področje TI za merjenje globine in širine dosežkov učencev v vsaki od 

kategorij vsebin in MPP zaradi izziva oblikovanja instrumenta upoštevaje 

razred in ekološke omejitve testiranja učenca. Preprosto povedano – čim več 

vsebin za testiranje v eni testni seji. Ocenjevanje dosežkov v TI mora izgledati 

kot kombinacija klasičnega testiranja/preverjanja znanja in verodostojnega 

ocenjevanja, ki ne meri le učenčevega znanja, ampak tudi zmožnosti. Če bodo 

učitelji TiT sledili sklepom te raziskave, moramo dodatno razširiti obseg dela in 

pripraviti obsežnejše testiranje, ki bo sovpadalo s strogo korelacijo med 

poukom TiT in merjenjem dosežkov, da ugotovimo, ali dejansko pouk 

predmetov TI ustvarja rezultate merjenja. 

2. Predlagamo še uporabo drugih metod za merjenja TP. Naša nova metoda ni 

edina metoda za merjenja TP. Nasprotno, naš namen je bil tudi prispevati k 

področju psihometrije bolj jasno razumevanje dejavnikov razvoja 

psihometrične metode kot tudi katere dodatne komponente je treba 

obravnavati, da bi bila ta metoda še uspešnejša/učinkovitejša. Kot dodaten 

korak predlagamo izvedbo dokazovanja, ali vsebine (cilji in standardi) TiT, ki 

vsebujejo elemente STP, lahko vplivajo pozitivno tudi splošni učni uspeh. 

3. Predlagamo tudi metodo, ki bo imela posttest tudi z vprašanji odprtega tipa, 

krajši zaključni projekt z načrtovanjem, izdelavo in z vrednotenjem ter tudi več 

vprašanj tipa različnih scenarijev iz vsakdanjega življenja, vezanih na TiT. 
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Metoda merjenja TP je zasnovana tako, da meri vse tri dimenzije. Pri tem pa 

smo bili omejeni z vprašanji večstranske izbire, ki imajo sicer veliko prednosti 

za merjenje praktičnih dosežkov, uporabo, upravljanje in za vzdrževanje 

tehnologij pa moramo uporabiti drugačen načine merjenja.  

4. Predlagamo izvedbo testa v več delih. Za čim večje pokritost STP bi morali 

dati test z vsaj 100 vprašanji, ker pa so metodološke/procesne omejitve 

testiranja, smo sposobni vključiti le do 35 testnih postavk naenkrat. Kot 

dopolnilo predlagamo tudi druge vrste neposrednega merjenja na osnovi 

metode merjenja izvedbe ob delu/izdelavi, poleg tega pa tudi preizkus znanja 

na zahtevo. To pa zahteva več razprave in bolj poglobljene raziskave na 

področju preverjanja in merjenja dosežkov v TI. 

 

8.3 ODPRTI UČNI SISTEMI IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
 

Nekateri kognitivni modeli poučevanja še zlasti povečujejo učinkovitost TI, kot navaja 

[62] za raven 6.–9. razreda OŠ. Na primer model učne ure in projekta, kjer ima vsak 

učenec ali par svoj projekt oblikovanja in izdelave delnih projektov, ki so del širšega 

projekta skupine [62]. Ta pristop je skladen s priporočili iz raziskave kognitivne 

znanosti in je deljen na pridobivanje strokovnega znanja in zasnove poskusov pri 

pouku [62]. Še en primer, kjer učenci spoznajo oblikovanje in konstruiranje ter kako 

se uporablja v industriji, je prirejen učni načrt učitelja TiT. Ob koncu vsakega tedna 

imajo učenci priložnost, da načrtujejo rešitev za problem tedna [62]. Pristop/strategija 

v tej dejavnosti je problemski pouk. Ti primeri pri TiT ponazarjajo primere dobre 

prakse in kognitivne modele, ki poudarjajo sodelovanje (sodelovalno in kooperativno 

učenje), refleksijo, vključno s samorefleksijo (veščine) in z interakcijo skupnosti. 

 

 

Osnovni namen kurikuluma TI je razvijati TP. Ker je TP, merjena z zasnovano 

metodo na osnovi STP, nizka (z NPZ TiT je primerljiva in zadovoljiva le komponenta 

znanja, in sicer NPZ 53,2 %, TP-znanje 48,7 %), je treba povečati učinkovitost 

učenja, ki se kaže pri rezultatih učenja. Sklepamo na vpliv treh ključnih vrst teorij 

učenja na dosežke TP: a) teorije pogojevanja; b) kognitivne teorije učenja; c) 

konstruktivistična teorija.  
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a) Teorije pogojevanja. Dokazano je, da IP TI razvijajo zmožnosti, bolj kot znanje in 

KRO. Nivo naučenega (znanja) je nižji, ker ga dosežemo z nižjim nivojem 

kognitivnega procesiranja. Sklepamo na konekcionistično teorijo učenja s pomočjo 

poskusov in napak, ki je prisotna zlasti pri IP TI v okviru delovne naloge in deloma 

konstrukcijske naloge, kjer učenci urijo spretnosti in veščine za učno delo. Ob 

poskušanju se izurijo za pravilno delo in poveča se jim stopnja uzaveščenosti, kaj in 

kako je pravilno in kaj ni [17], na osnovi katerega izdelajo kakovosten končni izdelek. 

Več kot izvajamo praktičnega učnega dela, bolj se razvijajo tudi procesi 

samoregulacije in iniciativnosti [17], kar povzroči tudi večjo ustvarjalnost, zmanjša 

tveganje uporabe tehnologij in poveča zmožnosti za reševanje tehnoloških 

problemov.  

 

b) Kognitivne teorije učenja. Pri IP TI so oblike dela usmerjenje k skupinskemu 

delu in tudi delu v dvojicah. Dokazali smo, da IP TI vplivajo zmerno tudi na KRO, ne 

pa v zadostni meri. Dokazano je tudi dejstvo, da socialno učenje (sodelovalno in 

kooperativno) razvija interakcijo in komunikacijo med učenci, pospešuje tehniško 

kreativnost in izboljšuje samoregulacijske procese [17]. Nivo naučenega je v tem 

primeru višji, zahteva pa tudi višji nivo kognitivnega procesiranja. Menimo, da naši IP 

TI in TiT v okviru svojih strategij TI ne razvijajo dovolj socialnega učenja, kar se 

odraža tudi na KRO. Dokazano pa več kot redni pouk TiT. Na višji nivo naučenega 

vpliva dejstvo, da je ob učnem delu učinek pomnjenja večji kot pa pri klasičnem 

pouku [17], o čemer govori teorija procesiranja kognitivnih informacij. To izboljšuje 

tudi zmožnosti reševanja problemov kot tudi KRO. 

 

c) Konstruktivistična teorija učenja. Omogoča doseganje najvišjih nivojev 

naučenega ob zahtevanem visokem kognitivnem procesiranju ob določeni zadolžitvi 

ali nalogi. Ker tehnološko znanje ni na visokem nivoju, ne pri IP TI kot tudi ne TiT, 

sklepamo na dvoje. Prvič, da so zadolžitve učencev, naloge itn. prelahke in 

nepravilno zastavljene, ki ne omogočajo doseganja ciljev višjih nivojev Bloomeve 

taksonomije kot verjetno tudi ne ciljev Quelmalzove taksonomije razvijanja 

zmožnosti. Drugič, da so zmožnosti kognitivnega procesiranja učencev nizke, kar pa 

je večji problem. Drugo dejstvo nas pripelje do problematike ocenjevanja znanja TiT, 

ki nakazuje, da je ocenjevanje učencev pri TiT nerealno. Izmerjena TP kaže na nižji 
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nivo znanja, kot pa je dokumentirano pri učencih predmeta TiT. Nerealno 

ocenjevanje se posledično prenese tudi na področje SŠ in pozneje na univerzitetni 

nivo, kar ima za posledico že ugotovljeno dejstvo o nezadovoljivi kompetentnosti 

inženirjev, ki je primerljiva s kompetentnostjo tehnikov izpred 25 let [21]. 

 

Nastajajoče discipline znotraj TI se morajo osrediniti na trenutne kognitivne 

raziskave, vključno z izkoriščanjem priložnosti za ponazoritev umeščenosti in 

pomembnosti svojih programov in metod poučevanja. Zato se mora pouk TI še 

naprej osredinjati na proces učnega dela kot pa le na delo. Takšna pozornost le 

potrdi učenčeve izkušnje in podpre učiteljeve metode poučevanja. De Miranda 

opozarja, da raziskave, ki temeljijo na teoriji kognitivne znanosti, lahko dajo učiteljem 

TiT koristno orodje za razumevanje in temeljna znanja v podporo svojim izkušnjam 

[12]. Učenci/dijaki/študentje predmetov TI morajo biti zelo aktivni učenci, sposobni 

aktivnega raziskovanja, zbiranja podatkov, analize postopkov, timskega dela, 

napovedi s predvidevanjem in poizvedbe o eksperimentalnih rezultatih [63]. 

 

Predlagamo naslednje: 

1. Poleg obstoječih priznanih strategijah TI pri nas predlagamo še uvedbo novih, 

v tujini uveljavljenih, ki dokazano, izboljšujejo nivo TP učencev. To so: 

sodelovalno učenje, usmerjeno k skupnem cilju, kooperativno učenje (socialno 

učenje), raziskovalno učenje in problemsko učenje. Učenci lahko med seboj 

ob delu, načrtovanju, ob komunikaciji izmenjajo izkušnje in kodificirajo pot 

neposrednega stika, opazovanja dogodka, pomembnega za rešitev 

tehniškega/tehnološkega problema itn. 

2. Več poudarka je treba dati strategiji konstruiranja z modifikacijo inženiringa in 

reverzibilnega inženiringa kot dokazano uspešnega pri učenju vsebin 

osnovnošolskega TI in dvigu TP. Učenci se ob tem, ko razstavljajo tehnični 

izdelek/sistem, naučijo vloge posameznih delov in povezav s celoto, opazijo 

mogoče težave pri razstavljanju in delovanju/uporabi, spoznajo in razumejo 

zasnovo posameznih delov za poznejše načrtovanje in oblikovanje novih 

delov, izdelkov, naučijo se logičnega in kritičnega razmišljanja ... 

3. Uporabo računalnika v tesni povezavi s tehnološkimi postopki. Na primer za 

nadzor, krmiljenje itn.; dokazano je, da kljub večji računalniški pismenosti 

učenci večkrat obstanejo na prvih štirih nivojih revidirane Bloomove 
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taksonomije, kar se večkrat prenese tudi na srednješolsko in univerzitetno 

izobraževanje, kjer se dokazano vidijo nezmožnosti sinteze, vrednotenja in 

izdelave. 

4. Uporabo naše metode merjenja TP tudi v fazi učenja, na primer za urjenje in 

utrjevanje naučenega.  

5. Za razvijanje TP-KRO priporočamo strategije sodelovalnega učenja in 

strategijo igre vlog. Dokazano igra vlog spodbuja KRO, saj na primeru 

vsakdanjih tehniških in tehnoloških problemov učenci skupaj razvijajo 

osebnostne lastnosti in sposobnosti za sprejemanje odločitev, zavedajoč se 

tehnoloških tveganj in alternativnih odločitev. Dokazano je, da prevzemanje 

tehnoloških tveganj ključni dejavnik oz. prag odločanja o uporabi določene 

tehnologije, ravnanje s tehnologijo in presoje/ocene o izvedljivosti tehnologije 

[77].  

6. Naloge in druge učne zadolžitve učencev morajo vsebovati tudi višje nivoje 

Bloomove lestvice, priporočamo tudi uporabo Quellmazove in lestvice 

produktivnega mišljenja za razvoj procesnega znanja in zmožnosti. Obstoječa 

projektna naloga – kot primer konstruktivističnega učenja – ni dovolj 

izkoriščena. 

7. Za merjenje napredka učencev priporočamo tudi našo novo metodo, kjer si na 

osnovi rezultatov merjenja lahko učitelj izdela novo lestvico ocenjevanja.  

8. Potrebno je raziskati in poiskati/določiti tisto učno okolje, ki najbolj pospešuje 

TP učencev in hkrati značilno vpliva na odločitve učencev za nadaljnje 

TI/tehniške poklice. Še posebno je treba proučiti vpliv aktivnega učenja, in 

sicer skupinskega učenja, sodelovalnega učenja in problemskega pouka na 

učne dosežke merjenje po vseh dimenzijah TP. 

 

Učitelji TiT za izvedbo IP tehnike večkrat uporabljajo strategije projektnega učnega 

dela in konstrukcijskih nalog. Konstrukcija znanja poteka prek reševanja problemov, 

načrtovanja novih izdelkov, intenzivne komunikacije med skupinami/pari. Več mora 

bit izkustvenega učenja, razvijanja procesnih znanj in veščin, ki so nujne za razvijanje 

zmožnosti učenca. 
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9 ZAKLJUČEK 
 
Izdelali in preskusili smo novo znanstveno metodologijo za celovito merjenje TP. 

Prednosti metode se kažejo v: a) merjenju vseh treh komponent TP (znanja, 

zmožnosti in KRO) hkrati ali posamezno; b) visoki faktorski veljavnosti in občutljivosti; 

c) uporabi pristopa konstrukt - mera - rezultat pri določanju TB; d) večparametričnosti 

merjenja, kjer lahko natančno in celovito opišemo merjeni pojav; e) uporabi več 

različnih taksonomij in lestvic zasnove postavk za merjenje določenega pojava; f) 

večparametrični metodi PT; g) metodi točkovanja h) razširitvi kriterijev veljavnosti PT 

in s tem zagotovitvi večje veljavnosti in stabilnosti  merjenja; i) večstranski 

uporabnosti (kot vmesni test, posttest, test predznanja, zmožnosti in sposobnosti 

KRO, merjenje TP učencev 12.–15. leta starosti, kot metoda učenja ...) in j) možnosti 

preproste nadgradnje metode tudi za merjenje TP učencev zgodnjega 

opismenjevanja 7.–9. leta starosti in tudi za obdobje 9.–12. leta starosti učencev.  

 

Izvedeno delo je prvi primer znanstvene obravnave TP na Slovenskem in je 

pomembno prispevalo k razvoju novih znanj na področju metodologije. Prispevalo je 

tudi k boljšemu poznavanju pouka TI, zlasti povezanosti strategij TI z modeli 

kognitivnih teorij učenja, modeli učenja s pomočjo teorij pogojevanja in z modeli 

učenja s pomočjo konstruktivizma. 

 

Prispevali smo k razpoznavanju spremenljivk, ki vplivajo na TP-celotno ali na 

komponente TP (znanje, zmožnosti, KRO). Konkretno smo pojasnili, kakšen je vpliv 

IP TI, vrste IP TI, časa priprav na pouk TI, udeležbe pri organiziranih zunajšolskih 

tehniških dejavnostih. Pojasnili smo tudi, kakšen je vpliv spola na TP, katere so 

ključne spremenljivke vpliva na odločitev o nadaljevanju šolanja in katere so ključne 

spremenljivke, ki vplivajo na višjo TP učencev.  

 

Disertacija je podala ugotovitve ter pojasnila elementov in meril primerjalnega 

preverjanja, zasnovanih za standarde TP za merjenje TP učencev 9. razreda 

osnovne šole. Raziskali in prikazali smo dejavnike, ki pojasnjujejo TP. Konkretno smo 

preverili, ali so STP ustrezna osnova/podlaga za prihodnji UN TiT. Ugotovitve 

raziskave niso namenjene posploševanju, da so vsi učenci, ki obiskujejo pouk IP TI, 
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bolj TP, vendar so rezultati te raziskave lahko spodbuda za druge raziskovalce, zlasti 

za razvoj TI.  

 

Rezultati te raziskave kažejo, da pouk IP TI ob upoštevanju omejitev raziskave lahko 

vpliva na raven znanja, zmožnosti in KRO učencev. Na TP, merjeno z zasnovano 

metodo, ima vpliv IP TI velik učinek po komponentah zmožnosti in KRO kakor tudi 

TP-celotni. Glavni problem pa je, da je učinek na komponento znanja majhen in v 

modelu celovitega merjenja statistično značilnega vpliva moramo kombinirati več 

metod merjenja, kot so: metode posttesta dokončevanja postavke, neposredno 

izvedbo ob delu, portfelj, izdelava projekta, poglavje 4. Medtem ko lahko rezultate 

našega dela uporabimo v raziskovalne namene, je še veliko dela pri optimizaciji 

ciljnih instrumentov za posamezni razred oz. ravni merjenja. Pri zasnovi metode smo 

izbrali samo vsebine STP, prilagojene za razrede od 6. do 8. skladno z MPP, da 

dokažemo koncept izdelave zanesljive in veljavne metode, ki je tudi preizkušen na 

ciljnem vzorcu. Tudi ni bil namen, da dokažemo, da je naša metoda edina mogoča 

metoda za merjenje TP, ampak prispevati pomemben segment/pristop k merjenju TP 

z metodološkega in vsebinskega vidika. 
 

Skladno s pridobljenimi spoznanji in cilji raziskave smo oblikovali splošna priporočila 

za prihodnje raziskave na področju osnovnošolskega TI, TP, odločanja za 

izobraževanje/poklicno kariero na tehniškem področju, učinkovitosti poučevanja in 

učenja vsebin TiT, merjenja vpliva pouka IP tehnike, vpliv pouka predmeta TiT, 

vodenega/priporočenega po STP za povečanje TP učencev na vseh ravneh oz. v 

vseh razredih 1–9. Navedena priporočila so primerna za nadaljnje raziskave:  

1. V prihodnjih študijih je treba razširiti metodo merjenja in jo tudi preskusiti v 

obsegu celotne predmetne stopnje OŠ kot tudi strokovne srednje šole. Naša 

raziskava je bila omejena le na 9. razred OŠ.  

2. Treba je narediti dodatne raziskave na področju učenčeve percepcije tehnike 

in tehnologije, TP in tehniških kompetenc. Na osnovi tega dodelati metodo 

merjenja TP, ki bo izmerila neposredno obvladovanje kognitivnih / 

metakognitvnih in psihomotoričnih veščin pri učencih/dijakih.  

3. Metodo je treba uporabiti kot večstopenjski proces za zbiranje podatkov o tem, 

kako se učenci učijo, kaj znajo, kaj in kako zmorejo (narediti) in ali so sposobni 

KRO.  
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4. Raziskati je potrebno kateri je statistično odločilen nivo TP (zlasti zmožnosti in 

KRO), ki bo razlikovalen tudi za odločitev o nadaljevanju  šolanja v TI. 

 

Zanimivo bi bilo izvedeti, kako poteka doseganje TP tekom šolanja od 6. do 9. 

razreda kot tudi tekom šolskega leta, kje in zakaj so ključne spremembe v doseganju 

TP. Pričakovali bi, da TP narašča do 8. razreda, ob koncu 8. razreda je največja, 

potem pa stagnira ali celo pade ob koncu OŠ. Vpliv izostanka TiT v 9. razredu se 

zdaj kaže tudi pri merjenju NPZ. Pričakujemo lahko, da tehnološko znanje narašča 

počasneje kot zmožnosti, ki so tudi po našem prepričanju največje konec 8. razreda 

OŠ. Prikladno bi bilo izmeriti tudi TP ob vstopu na univerzitetni študij 

netehniških/neinženirskih smeri. Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da se TP ne bi 

bistveno razlikovala, kot so jo izkazali ob koncu OŠ. Dobro bi bilo to izvesti, tudi, da 

se dokaže nepravilnost odločitev o nevključitvi vsebin tehnike v gimnazijski program, 

kjer je največ srednješolske populacije. S tem bi ohranjali stik in potrebni interes za 

študij tehnike/inženirskih ved.    

 

Ta raziskava je dodatno pripomogla k zaznavanju učinkov učenja in učnega dela 

učencev, ki so obiskovali IP tehnike. Vendar pa sama metoda po enkratnem 

posttestu še ni dovolj občutljiva. Zaradi obsežnosti STP in MPP ter kompleksnosti TP 

in njenih komponent bo treba v prihodnosti še veliko narediti za izboljšanje 

občutljivosti metode. 

 

Pomembnejši izvirni prispevki k znanosti so: 
 
1. Celostno merjenje tehnološke pismenosti učencev.  
 

V skladu z ITEA standardi, ki določajo tehnološko pismenost s tremi različnimi 

kognitivnimi dimenzijami (znanje, zmožnosti ter kritično razmišljanje in odločanje)  

smo prvi razvili metodo za njeno celostno merjenje na osnovnošolskem nivoju. 

Metoda je osnovana na specifični testni bateriji, zasnovani na pristopu konstrukt-

mera-rezultat, ki s postavkami pokriva vsa merila primerjalnega preverjanja z vsemi 

tremi kognitivnimi dimenzijami (poglavje 5.2, str. 88-92). Postavke so določene na 

podlagi kombinacije treh taksonomskih klasifikacij, Bloomove, Quellmalzove in 

produktivnega mišljenja, (poglavje 5.2. str. 93-96 ). Vsebinsko veljavnost baterije 
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(glede na starost učenca) je zagotovljena s pilotnim testom, na podlagi uporabe 

kombinirane lestvice dokončevanja stavka z vsebinsko/pomensko opredelitvijo mej 

intervalov in pomensko opredelitvijo vmesnih (konstruktnih) vrednosti. Metoda 

omogoča visoko napovedno veljavnost (natančnost merjenja in stabilnost) 

tehnološke pismenosti in njenih komponent  (poglavje 6.2, str.124-125).  

 

2. Razširitev kriterijev za določitev veljavnosti pilotnega testa.  
 

Veljavnostno merilo izbora testne pole pilotnega testa razširimo z dodatnimi kriteriji: 

kriterij konceptualne povezanosti postavk, kriterijem konstrukta, točkovnega 

biserialnega koeficienta, adekvatnosti vzorčenja in poševnokotne transformacije 

matrike faktorjev (rxy, h2, rpbis, rMSA, A-matrika) (poglavje 6.1, str.117-123 ). S tem 

dosežemo višjo stabilnost in natančnost postavk (steblo in odgovori). Z rxy 

zagotovimo konceptualno povezanost postavk, s h2 sposobnost postavk za tvorbo 

faktorjev, z rMSA ustreznost vzorčenja in z A-matriko potrdimo stabilnost postavk. Na 

takšen način lahko pojasnimo tudi postavke, ki imajo nizko razlikovalno sposobnost 

rpbis, ki jo dosedanja metoda analize karakteristične krivulje postavk, ne zna enoumno 

razložiti (poglavje 6.2, str.131-141 ).  

 

3. Določitev tehnološke pismenosti učencev 9. razredu slovenske osnovne 
šole.  
 

Prvi smo uporabili razvito metodo celostnega merjenja tehnološke pismenosti za 

določitev stanja učinkovitosti slovenskega osnovnošolskega tehniškega 

izobraževanja glede potreb in konkurenčnosti gospodarstva – tehnološke pismenosti. 

Izmerjena vrednost celotne tehnološke pismenosti znaša x =34,8 %. Stanje 

tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne šole je nezadovoljivo. Deloma 

zadovoljivo je stanje tehnološkega znanja x =48,7%, zelo kritični pa sta komponenti 

zmožnosti x =28,9% in širše kompetence kritičnega razmišljanja in odločanja x
=28,1%, ki sta ključni za učinkovito tehniško izobraževanje (poglavje 6.2, str. 125-

129). Rezultati podajajo, da predhodni učni načrti Tehnike in tehnologije iz leta 2002 

in učni načrti izbirnih predmetov tehnike iz leta 2005 niso zagotavljali stopnje 

tehnološke pismenosti, ki je neobhodna za konkurenčno gospodarstvo.  
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4. Pojasnitev vpliva bistvenih dejavnikov tehnološke pismenosti učencev 9. 
razreda SLO OŠ.  
 
Vpliv izbirnih predmetov tehnike na tehnološko pismenost je pozitiven in  po učinku 

velik (na skali majhen / zmeren /velik ). Izbirni predmet tehnike, Obdelava gradiv-Les, 

ima pozitiven vpliv in zmeren učinek na tehnološko pismenost, (poglavje 6.3.1, 

str.152-156). Pozitiven vpliv na tehnološko pismenost ima tudi čas priprav na obvezni 

predmet Tehnika in tehnologija, velik učinek, ter izbirna predmeta tehnike Obdelava 

gradiv les in Robotika v tehniki, oba z zmernim učinkom. (poglavje 6.3.1, str. 156-

159).  Vpliv udeležbe pri izvenšolskih tehniških aktivnostih na tehnološko pismenost 

je pozitiven, po učinku  pa velik (poglavje 6.3.1, str.150-160 ). Vpliv spola (moški) na 

tehnološko pismenost je pozitiven in zmeren (poglavje 6.3.2, str.160-163). V 

komponenti tehnološke pismenosti-kritično razmišljanje in odločanje pa je zaznan 

pozitivni vpliv spola (ženski), z velikim učinkom (poglavje 6.3.4, str.175-176). 

 

5. Potrditev hipoteze o vplivu tehnološke pismenosti na odločanje o nadaljnji 
poti izobraževanja. 
 

Vpliv tehnološke pismenosti na odločitev o nadaljnji poti srednjega izobraževanja je 

pozitiven, učinek je majhen. Ključni pozitivni dejavnik odločitve o nadaljevanju šolanja 

je učni uspeh, ki ima velik učinek. Za nadaljevanju šolanja na gimnaziji pozitivno 

vpliva tudi izobrazba (vpliv) staršev, učinek je zmeren in tehnološka pismenost-

učinek je majhen. Odločilna vplivna komponenta tehnološke pismenosti na odločitev 

o nadaljevanju šolanja na gimnaziji je tehnološko znanje (poglavje 6.2, str.125, in 

poglavje, 6.3, str.163-168).  Ker tehnološka pismenost naših učencev še ni dovolj 

razvita sta posledično komponenti zmožnosti ter kritičnega razmišljanja in odločanja 

zanemarljivi pri  odločanju učencev o nadaljevanju na srednjih tehniških programih 

(poglavje 6.3, str. 168-169). Razvijajo pa jih izbirni predmeti tehnike (Obdelava 

gradiv-Les, Obdelava gradiv-umetne snovi, Elektronika z robotiko), ki dokazano 

statistično značilno pozitivno vplivajo na odločitev za tehniške programe, učinek je 

zmeren (poglavje 6.3.3, str.152-156).  61,3 % učencev je pravilno razvrščenih glede 

na izbrano šolo. Od tistih, ki nadaljujejo na gimnaziji jih je 26,1 %, ki po kriteriju 

tehnološke pismenosti niso sposobni za gimnazijski program in bi se morali vpisati na 

srednje strokovne šole ali celo poklicne šole (poglavje 6.3.3, str.169 ).  
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B. Zajc, Zbornik ERK 2009,  Ljubljana : IEEE Region EEE,  str. 377-380, 2009. 

 

2. S. Avsec, J. Jamšek, Tehniško izobraževanje in tehnološka pismenost učencev. V  

B. Zajc, Zbornik ERK 2010,  Ljubljana : IEEE Region EEE,  str. 397-401, 2010. 
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12.1 DEFINICIJE POJMOV  
 

Izobraževanje/šolanje za poklic.  Izobraževanje in usposabljanje za poklic se vrši 

že od vrtca pa do programov vseživljenjskega učenja odraslih. Poklicno in strokovno 

izobraževanje posreduje znanje, spretnosti in veščine, potrebne za opravljanje 

poklica. Omogoča izbiro poklica in pripravo nanj. Nižja in srednja poklicna izobrazba 

se pridobita po končanem izobraževanju z opravljenim zaključnim izpitom, srednja 

strokovna izobrazba pa z opravljeno poklicno maturo kot obliko zaključnega izpita. 

Diferencialne programe in programe 3+2 je nadomestilo 2-letno srednje poklicno 

tehniško izobraževanje, to so 2-letni programi, v katere se je možno vključiti po 

pridobljeni srednji poklicni izobrazbi. (SURS, pridobljeno 23.01.2010 s 

http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/09-034-MP.htm). Poklicno in strokovno 

izobraževanje ima med drugim nalogo, da: (a) na mednarodno primerljivi ravni 

posreduje znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje 

poklica in za nadaljnje izobraževanje,  (b) spodbuja vseživljenjsko učenje, (c) 

izobražuje za trajnostni razvoj in (d) razvija samostojno kritično presojanje in 

odgovorno ravnanje (Ur. l. RS št. 79/2006, pridobljeno 21.01.2010 s 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3449).  

 

Proizvodno-tehniški praktikum. So tiste učno-delavne aktivnosti, v katerih je prišlo 

do sprememb materialov za povečanje njihove vrednosti za človekovo uporabo. Kot 

velja za izobraževalne namene, proizvodna učna praksa je študija spremembe, ki jih 

človek povzroči/naredi na materialih, za povečanje njihove vrednosti, in študija 

vsakodnevnih problemov, s katerimi se srečujemo v zvezi s temi spremembami 

(Olson, 1963). Tehniški praktikum kot izobraževalni predmet je namenjen doseganju 

tehniških in tehnoloških kompetenc ter ročnih in tehniških veščin uporabe orodji, 

pripomočkov, strojev in naprav. Predmet je namenjen študentom/bodočim učitelje za 

poučevanje predmetov TI na predmetni stopnji OŠ ter praktičnega dela v poklicnem 

in strokovnem šolstvu. 

 
Poklicno in strokovno izobraževanje. Področje izobraževanja namenjeno za 

pripravo poklicnih/tehničnih in / ali vodstvenih strokovnjakov za zaposlovanje v 

podjetjih, industriji, izobraževanju, in javnih/vladnih institucijah. Strokovno 

(industrijsko) izobraževanje se predvsem ukvarja z upravljanjem, delovanjem in 
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vzdrževanje kompleksnih tehnoloških sistemov, medtem ko tehniški in tehnološki 

inženiring se v prvi vrsti ukvarja z načrtovanjem in vgradnjo teh sistemov (National 

Association of Industrial Technology, pridobljeno 24.1.2010 s http:/ / www.nait.org/). 

Izobraževanje in usposabljaje za industrijo, zagotavlja specializirane spretnosti, 

povezane z različnimi poklici. Poudarek je na zaposljivosti, akademskem in 

poklicnem/strokovnem znanju učečih/dijakov, ki omogočajo prehod na delovnem 

mestu ali pa na višje ravni izobraževanja (dokvalifikacije/prekvalifikacije). 

Izobraževalne programi so organizirani na različnih zvrsteh npr. Računalništvo in 

informatika, gradbeništvo, proizvodna tehnika in strojništvo ter transport (pridobljeno 

24.1.2010 s http://www.education.ky.gov). V Sloveniji imamo več vrst izobraževalnih 

programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. (1) Nižje poklicno (NPI), ki traja 

praviloma dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom, ki vsebuje izdelek oz. storitev in 

zagovor; (2) srednje poklicno izobraževanje (SPI), ki traja praviloma tri leta in se 

zaključi z zaključnim izpitom, ki vsebuje izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev in 

zagovor; in (3) srednje strokovno izobraževanje (SSI), ki traja praviloma štiri leta in se 

zaključi s poklicno maturo, ki vsebuje štiri enote: (a) slovenščina oz. materin jezik, (b) 

temeljni strokovno-teoretični predmet, (c) matematika ali tuj jezik, (d) preizkus 

praktične usposobljenosti za delo v stroki. Poleg tega imamo dodatno (4) dvoletno 

poklicno-tehniško izobraževanje (PTI), ki omogoča tistim z zaključnim izpitom v 

srednjem poklicnem izobraževanju pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Poklicno-

tehniško izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki je enaka kot pri zaključku 

srednjega strokovnega izobraževanja. Poleg omenjenega imamo tudi enoletni 

poklicni tečaj za pridobitev poklicne mature, ki je predvsem v funkciji prekvalifikacije 

za pridobitev poklica (Bela knjiga, 2011). 

 
Tehniško/strokovno izobraževanje. Predstavlja izobraževanje vsebin tehnike in 

tehnologije za učence/dijake/študente od osnovnošolskega do univerzitetnega študija 

z namenom biti tehnološko pismen (ITEA, 2007).  Predstavlja tudi pot planiranih in 

pridobljenih tehniških izkušenj od vrtca do univerzitetnega tehniškega študija. Te 

izkušnje študenti uporabijo pri kasnejši zaposlitvi, za uspešen prehod na delovnem 

mestu in sodelovanju v družini, skupnosti, in vseh oblikah vseživljenjskega učenja 

(VŽU). Študenti v ITI programih so danes obvladovanje učnih značilnosti osnovnih 

naravoslovnih načelih, matematičnih pojmov in komunikacijske spretnosti na poklicni 

poti, pri izgradnji trgovskih in konstrukcijskih tehnologij, inženiring in tehnološkega 
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načrtovanja, proizvodnje in razvoja izdelkov tehnologije, prometni tehnologiji, 

energetiki in uporabnih  tehnologij ( Industrial and Technology Education: Career 

Path Guide and Model Curriculum Standards, 1996. Str. iv).Izobraževanje tehniških 

vsebin v osnovni šoli je na razredni stopnji integrirano v okviru predmeta 

Spoznavanje okolja. Samostojno v sklopu tem se pojavi v okviru predmeta 

Naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu. Na predmetni stopnji je obvezni predmet 

TiT, s prenovo, leta 1999, preimenovana do tedaj obstoječa Tehnična vzgoja od 6. 

do 8. razreda. V preteklosti je bilo namenjeno več ur praktičnemu poučevanju. Danes 

se večinoma praktično učno usposabljanje izvaja v okviru izbirnih predmetov 

(Obdelava gradiv: les, umetne snovi, kovine; Elektrotehnika; Elektronika z robotiko; 

Robotika v tehniki; Risanje v geometriji in tehniki), ki potekajo v 7.-9. razredu in 

katerih izbirnost z ozirom na ponudbo znaša okrog 50 %, le Risanje v geometriji in 

tehniki izstopa s 15 % izbirnosti (Zajc idr., 2007). Srednješolsko TI je osredotočeno 

na strojniško tehnično in poklicno (8,2 %), elektrotehnika in računalništvo (6 %) in 

lesarstvo (2,6 %). Ostale tehnične panoge pa so zastopane v manjšini (SURS, 

pridobljeno 24.1.2010, s http://www.stat.si). Podoben trend se nadaljuje na 

univerzitetnem nivoju, saj so študentje, ki so zaključili splošne in ne-tehnične 

srednješolske programe v manjšini. Posledično beležimo premajhno število 

inženirjev, ki so hkrati tudi slabše tehnološko kompetentni, kot pred 20 leti Vloga TP 

je, da generira tehnološke spremembe tako na področju prenove učnih načrtov (UN), 

kot tudi na dvigu kvalitete univerzitetnih študijskih programov TI. V TI se učenje izvaja 

skozi konkretne, praktične učne izkušnje v laboratorijskih okoljih. Skozi risanje, 

načrtovanje, projektiranje, reševanje problemov, izgradnjo in testiranje,  

učenci/dijaki/študenti postanejo vključenih v kritično in ustvarjalno mišljenje in 

ustvarjalne dejavnosti. Učenci raziskujejo, postavljajo vprašanja, uporabijo različne 

vire informacij in se učijo za izgradnjo/oblikovanje rešitve, ki vodi do več vprašanj in 

dodatnih rešitev (divergentno razmišljanje). Prav tako se naučijo, da ni popolnega 

modela, ki izpolnjuje vse kriterije in omejitve in zato mora biti najboljša zasnova 

uravnoteženi kompromis-iztrženje (California Department of Education, 2005). 

 

Naravoslovna pismenost. Naravoslovna pismenost je opredeljena kot sposobnost 

uporabe naravoslovnega znanja in procesov, ne le za razumevanje naravnega sveta, 

temveč za sodelovanje v odločitvah, ki nanj vplivajo. Naravoslovna pismenost je 

opredeljena glede na (PISA,2006, str. 14): 



V 
 

 naravoslovne pojme, ki vzpostavljajo povezave, ki pomagajo razumeti sorodne 

pojave. Čeprav so pojmi v raziskavi PISA znani pojmi iz fizike, kemije,biologije 

in geografije, ne zadošča, da posameznik te pojme pozna in jih v nalogah 

prepozna, temveč jih mora znati v nalogah tudi uporabiti, da pride do 

ustreznega odgovora; 

 naravoslovne procese, ki se osredotočajo na sposobnost pridobivanja, 

interpretacije in uporabe podatkov ter znanstvenih razlag. Trije taki procesi, ki 

so navzoči v raziskavi PISA, so povezani z: i) opisovanjem, razlaganjem in 

napovedovanjem znanstvenih pojavov, ii) razumevanjem znanstvenega 

poizvedovanja ter iii) interpretiranjem znanstvenih razlag in sklepov; 

 naravoslovne situacije, v katerih se uporabljajo naravoslovno znanje in 

naravoslovni procesi. Opredeljena so tri glavna področja: znanost v življenju in 

zdravju, znanost, povezana z Zemljo in okoljem, ter znanost in tehnologija. 

 

V raziskavi PISA 2006 je naravoslovna pismenost opredeljena kot: 

 posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega znanja za 

prepoznavanje bistvenih vprašanj oziroma problematike, pridobivanje novega 

znanja, razlaganje naravoslovnih pojavov in izpeljevanje ugotovitev, ki 

temeljijo na preverjenih dejstvih, povezanih z naravoslovnimi znanostmi; 

 razumevanje značilnosti naravoslovnih znanosti kot oblike človeškega znanja 

in raziskovanja; 

 zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in tehnologija oblikujejo naše 

snovno, intelektualno in kulturno okolje; 

 pripravljenost za sodelovanje pri naravoslovno-znanstvenih vprašanjih kot 

razmišljujoč človek. 

 

Poklicna/karierna orientacija - Zagotavlja učencem/dijakom potrebno akademsko in 

poklicno-strokovno izobraževanje na prehodu iz osnovnošolskega izobraževanja do 

kakovostnih zaposlitev in nadaljnje izobraževanje (California Department of 

Education, 2006). Celotno poklicno usmerjanje, ter tako tudi vsaka od njenih faz 

(poklicna vzgoja, poklicno svetovanje in spremljanje) vključuje diagnostični aspekt 

(ugotavljanje sposobnosti, razvojnih zmožnosti, psihičnih, fizičnih značilnosti 

kandidata ter značilnosti okolja) ter aktivno pomoč kandidatu, da bi lahko čim bolj 
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svobodno in samostojno sprejel svojo poklicno odločitev in oblikoval svojo 

prihodnost. Nova definicija poklicnega usmerjanja opredeli poklicno usmerjanje kot 

»družbeno in strokovno dejavnost, ki omogoča (ne pomaga) mladim in odraslim 

izbiro njim ustreznega poklica in razvoja v poklicu« (Niklanovič, 2008, 37). Na 

področju šolstva in zaposlovanja je sedaj namesto izraza poklicno usmerjanje sprejet 

izraz poklicna orientacija, ki se danes uporablja v uradnih dokumentih in v praksi 

(Niklanovič 2007, str. 24). 

 

Tehnika. Pod pojmom tehnika razumemo zavestno in smotrno preoblikovanje 

naravnega sveta v umetno človekovo okolje. Tehnika v ožjem smislu zajema vse 

naprave, objekte, postopke in procese, ki služijo tem namenu, pri tem pa se za 

civilizacijske in kulturne potrebe uporabi racionalno pridobljena naravoslovna 

spoznanja (ITEA, 2007). Tehnika je tudi področje človekovih izkušenj, spretnosti in 

znanja, ki se nanašajo na človekovo sposobnost oblikovanja svojega okolja po svojih 

materialnih in duhovnih potrebah (Banks, 2010). 

 

Tehnologija. Uporaba znanja in raba sredstev/virov za zadovoljitev človeških potreb 

in reševanje problemov. (ITEA, pridobljeno 24.1.2010 s 

http://www.iteaconnect.org/index.html). S pojmom tehnologija označujemo 

znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov in procesov, s 

pomočjo katerih uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in 

kulturne potrebe.  Razločneje jo opredeli Senjur (1993, 158), ki pravi, da tehnologija 

zajema vse usposobljenosti za izdelavo, uporabo in delovanje koristnih stvari. 

Tehnologija je sestavljena iz tehnik. Vsaka vrsta tehnike je povezana z vrsto 

značilnosti; značilnost proizvoda, uporaba materialov, obseg proizvodnje, 

komplementarni proizvodi in storitve ipd. Za lažje razlikovanje lahko pojem 

tehnologija primerjamo tudi s pojmom znanost. Pritem naj bi bila znanost namenjena 

pridobivanju novega znanja, medtem ko tehnologija namenjena uporabi tega znanja, 

da bi se pridobile nove tehnike. Pretnar (2002, 196) tako tehnologijo opredeljuje kot 

zalogo znanja o načinih in metodahspreminjanja proizvodnih vložkov v izdelek. 

Povzamemo lahko, da je tehnologija znanost o tehniki. Pod tem pojmom se skrivajo 

tako tehnične kot znanstvene discipline z gospodarskega in kulturnopolitičnega 

vidika. Stanovnik in Kavaš (2004, 10) ločita splošno in specialno tehnologijo. S 

splošno tehnologijo kot znanstveno disciplino se sledi podobnim ciljem s tem,. ko se 
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poskuša na podlagi sistemsko-teoretične zasnove zajeti tiste značilnosti in povezave, 

ki označujejo tehnične postopke, procese in naprave itd. skupaj z njihovimi učniki.  

Specialne tehnologije pa se ukvarjajo z znanstvenimi prikazom in raziskovanjem 

posameznih obrtnih in industrijskih postopkov ali sestavo postopkov kot tudi z objekti 

in napravami, ki so temu namenjene. Tehnologija je tudi uporaba znanja, spretnosti 

in virov z namenom zadovoljevanja človekovih potreb in želja ter spoznavanja in 

reševanja problemov s pomočjo raziskovanja,snovanja,razvijanja in vrednotenja 

proizvodov, procesov in sistemov. Je veda o predelavi surovin, obdelavi in predelavi 

materialov v izdelke (Owen-Jackson, 2010 a). 

 

Ford (2002, 60) loči temeljno (ang. basic) in razločevalno (ang. distinctive) 

tehnologijo: 

• Temeljna tehnologija je tista, ki omogoča delovanje podjetij v posameznih 

panogah. Brez njih podjetja ne morejo proizvajati. 

•   Razločevalna tehnologija je tista tehnologija, po kateri se proizvodnja enega 

podjetja razlikuje od drugega. Gre za ponudbo različnih tehnologij s strani 

dobaviteljev, ki jih nabavna podjetja zaznavajo kot posebne tehnologije. So vir 

konkurenčne prednosti dobaviteljev tehnologij. 

 

Na tehnologijo lahko gledamo tudi v širšem in ožjem smislu. Link in Siegel (2007, 3) 

opredeljujeta tehnologijo z vidika tehnoloških sprememb. V ožjem smislu tehnologija 

pomeni fizično ali otipljivo orodje, ki ga predstavlja inovacija. V širšem pomenu pa je 

tehnološka sprememba opisana kot socialni proces, kjer se tehnologija nanaša na 

neotipljive strukture, kot sta tehnološka etika in organizacijska tehnologija. 

 

Tehnika in tehnologija. Zajema praktične aktivnosti,ki so osnovane z namenom 

razvijanja samozavesti pri učencih, da se lahko spopadajo z različnimi izzivi z 

uporabo najrazličnejših znanj in spretnosti (Owen-Jackson, 2010 a). 
 

Tehnične (inženirske) vede - obsegajo celo vrsto specialnih tehnoloških in tehničnih 

strokovnih področji, med katerimi posebno mesto zavzema mehanska in kemična 

tehnologija. Pri prvi gre v glavnem za fizikalno obdelavo in predelavo materialov, pri 

drugi pa za metode v kemični industriji, še zlasti na področju petrokemije in bazične 
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kemije. Z vrhunsko izdelanimi aparaturami na tem področju pa se ukvarja tako 

imenovana procesna tehnologija (ITEA, 2007, Stanovnik in Kavaš 2004, 9). 

 

IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija). Vse večja dostopnost 

komunikacijske tehnologije, kot npr. internet, ima poseben pomen za TiT, saj 

predstavlja bogat vir podatkov za raziskovalce in učečemu omogoča učinkovitejše 

učenje. Med pomembnimi sposobnostmi, ki jih lahko razvijamo s pomočjo IKT, so 

(Owen-Jackson, 2010 b): 

 interpretiranje, raziskovanje in analiziranje informacij; 

 razvijanje in prikazovanje s pomočjo računalniških modelov in  

 ocenjevanje vloge programske opreme in IKT. 

 
IKT pismenost. Računalniška znanja in sposobnosti, posameznika za uporabo 

računalnikov in drugih tehnologij za izboljšanje učenja, produktivnost in uspešnosti 

izvedbe. Cilj v zvezi s pismenostjo IK tehnologije je zagotoviti, da vsi učenci in učitelji 

imajo pravičen/enakovreden dostop in učinkovito uporabo tehnologij (North Central 

regionalni Educational Laboratory, pridobljeno 24.1.2010 s 

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/methods/ technolgy/te41k7.htm). Martin 

(2006, str. 9) IKT pismenost opredeljuje kot koncept računalniške pismenosti, ki se 

razvija že od 60-ih let 20. stol. naprej. V tem obdobju je koncept prešel skozi tri faze: 

(1) v fazi oblasti je računalnik zaznan kot skrivnosten in mogočen, poudarek pa je na 

pridobivanju znanja in veščin za njegovo obvladovanje; (2) v fazi aplikacij je 

računalnik razumljen kot vsakodnevno orodje, ki ga je mogoče uporabiti v širokem 

nizu aktivnosti v izobraževanju, na delu, v prostem času in doma; (3) fazo refleksije, v 

kateri smo danes, pa je zaznamovalo zavedanje, da je potrebno IKT uporabljati na 

bolj kritičen in reflektiven način. Reflektivno naravo IKT pismenosti predstavijo 

Educational testing service v poročilu, kjer izpostavijo, da ta ne more biti definirana le 

kot obvladovanje tehničnih veščin. Koncept IKT pismenosti mora biti razširjen na tak 

način, da vključuje tako kritične kognitivne veščine kot tudi uporabno tehničnih veščin 

in znanja. Kognitivne veščine vsebujejo splošno pismenost, na primer branje in štetje, 

pa tudi kritično razmišljanje in reševanje problemov. Brez takšnih veščin ni mogoče 

doseči IKT pismenosti (Martin, 2006, str.10). Prav to poročilo poda definicijo IKT 

pismenosti, ki je  uporaba digitalne tehnologije, komunikacijskih orodij, in/ali omrežij 

za dostop, upravljanje, integracijo in ustvarjanje informacij, za delovanje v družbi 
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znanja« (Martin, 2006, str.10). Van Joolingen (v Martin 2006, str. 11) pa pravi, a je 

IKT pismenost »interes, odnos in zmožnost posameznikov, da ustrezno uporabijo 

digitalno tehnologijo in komunikacijska orodja za dostop, upravljanje, integracijo in 

evalvacijo informacij, konstrukcijo novega znanja in komunikacijo z ostalimi, za 

uspešno sodelovanje v družbi«. 

 
Izobraževalna tehnologija (IT). Uporaba multimedijskih tehnologij ali avdiovizualnih 

pripomočkov kot orodje za izboljšanje poučevanja in učnega procesa (ITEA,2007). IT 

je sestavljen proces, ki vključuje tako ljudi, postopke, ideje, sredstva in organizacijo 

za analizirani problem, kot tudi zamišljene, uvedene, ovrednotene ter vodene rešitve 

tega problema v situaciji, kjer ima učenje določen namen in ga nadzorujemo. Različni 

neosebni mediji (materialna sredstva) prevzemajo del didaktično-metodičnih funkcij, 

pri katerih so bolj učinkoviti in kakovostni od samih učiteljev. Tako olajšujejo in 

pospešujejo proces učenja in komunikacije pri pouku. Je študija tehnologije, ki 

učencem ponudi priložnost, da spoznajo procese in znanja v zvezi s tehnologijo, ki so 

potrebni za reševanje problemov in razširitev človekove zmožnosti (ITEA, 2007).  

 
Tehniške kompetence/kompetentnost. Pomeni dokazano zmožnost za uporabo 

znanja, spretnosti in osebne, socialne in / ali metodoloških zmožnosti v položajih dela 

ali študija ter v strokovnem in osebnem razvoju. V okviru evropskega ogrodja 

kvalifikacij je usposobljenost opisana v smislu odgovornosti in samostojnosti (EC 

Education & Training, 2011). Ta definicija se je izkazala nezadostna, zato je nemško 

krovno združenje za šolstvo definiralo kompetentnost kot "dokazano zmožnost za 

samostojno prepoznavanje medsebojnih odnosov med dejstvi in konteksti, ki so 

povezani, in da ta sposobnost omogoča samostojno in sistematično razvijanje novih 

metod in v primeru potreb jih tudi uporabiti pri novih/spremenjenih razmerah." To 

vključuje tako uporabo na delovnem mestu ali pri študiju kot tudi v strokovnem in 

osebnem razvoju (4ING, 2011). Tehniška kompetentnost je tudi kombinacija 

sposobnosti in motivacije, ki presega razumevanje in omogoča kreativni razvoj. 

Postavlja most med človekovimi željami in nezadovoljstvu na eni strani ter tehničnimi 

ovirami in možnostmi na drugi (Owen-Jackson, 2010 b). Razlikovalnost tehniških 

kompetenc v primerjavi z usposobljenostjo  se odraža v tem kaj oseba zna narediti, 

medtem ko pri usposobljenosti/kompetentnosti gre za to kako oseba to naredi.  
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Tehnološka pismenost.  Tehnološka pismenost (TP) je definirana kot sposobnost 

posameznika za uporabo, ravnanje, presojo/ocenjevanje in razumevanje tehnologij 

(ITEA, 2007, str. 9). Določajo jo tri kompleksne komponente: (a) znanje, (b) 

zmožnosti in (c) kritično razmišljanje in odločanje (Garmire in Pearson, 2006, str. 2), 

ki so med seboj povezane, usklajene in ustvarjajo dodatne sinergije. Da postaneš 

tehnološko pismen, potrebuješ kognitivno in procesno znanje za ustvarjanje ustrezne 

zasnove tehnoloških produktov in/ali sistemov (ITEA, 2007, str. 90). Tehnološko 

pismena oseba razume napredne načine, ki se sčasoma spreminjajo in razvijajo: kaj 

je tehnologija, kako se ustvarja, kako vpliva na družbo in kako spreminja družbo. 

 

12.2 SMOTRI TEHNIČNEGA POUKA IZ LETA 1969 
 

Učenci: 

 spoznavajo osnove tehnike, tehnologije, organizacije dela in proizvodnje ter 

uporabo v najpomembnejših vejah proizvodnje, družbenih dejavnostih in v 

vsakdanjem življenju; 

 spoznavajo, kako se naravne zakonitosti uporabljajo v tehniki in tehnoloških 

procesih in odkrivajo dialektično povezanost razvoja proizvajalnih sredstev in 

družbenega napredka, tehnološkega razvoja in porabe energije; 

 doživljajo delo kot pogoj za obstoj in razvoj posameznika in družbe, razvijajo 

kulturo dela in se usposabljajo za samoupravne odnose; 

 se usposabljajo za delo v skupinah; za načrtovanje, organizacijo, opravljanje 

in kontrolo dela, ob gospodarni izrabi materiala, časa in energije ter za 

odgovoren in aktiven odnos do varovanja narave; 

 odkrivajo in spoznavajo preproste tehnične in tehnološke probleme, iščejo 

sredstva in načine za reševanje in ustvarjalno povezujejo teoretična znanja s 

prakso; 

 razvijajo delovne spretnosti in navade ob uporabi orodij, strojev, naprav in 

instrumentov; 

 spoznavajo pomen zbiranja odpadnih surovin in sodelujejo v zbiralnih 

akcijah; 

 oblikujejo sposobnosti za ustno, pisno in grafično komuniciranje na področju 

tehnike in proizvodnje; 
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 spoznavajo pomen in značilnosti posameznih vrst dela na proizvodno-

tehničnem področju ter razvojne usmeritve celotne družbe in si razvijajo 

lastne interese za poklicno usmeritev; 

 spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe pri delu in razvijajo spretnosti in 

navade pri uporabi zaščitnih sredstev; 

 spoznavajo sestav, delovanje in uporabo sodobnih vojnih sredstev v skladu z 

zasnovo splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite; 

 si oblikujejo spoznavne in praktične sposobnosti za varno in kulturno 

udeležbo v prometu in pravilen odnos do drugih udeležencev v prometu; 

 si razvijajo sposobnosti za tehnične dejavnosti v prostem času [21].  

 

12.3 SMOTRI TEHNIČNEGA POUKA IZ LETA 1983 
 

Smoter tehničnega pouka v osnovni šoli je: 

 da s povezovanjem telesnega in duševnega dela omogoča vsestransko 

razvijanje učenčeve osebnosti; 

 da vzbuja učencem zanimanje za razvoj tehnike in jih seznanja z novimi 

dosežki na tem področju; 

 da razvija tehnično kulturo učencev, njihovo tehnično fantazijo in 

mišljenje ter njihovo ustvarjalnost, iniciativnost, kritičnost in preudarnost; 

 da razvija učencem ročne spretnosti in delovne navade, čut osebne in 

kolektivne odgovornosti, smisel za kolektivno delo, redoljubnost in 

sistematičnost pri delu; 

 da razvija pravilno vrednotenje umskega in fizičnega dela; 

 da navaja učence na pravilno rabo, čuvanje in vzdrževanje orodja, 

naprav in pripomočkov; na dobro organizacijo dela in na racionalno 

porabo gradiva, sredstev, časa in sil; 

 da seznanja učence z vlogo tehnike v vsakdanjem življenju in v 

proizvodnji ter s sodobno organizacijo dela v socialistični proizvodnji; 

 da vzgaja učence, da bodo pravilno, varno in kulturno sodelovali v 

prometu kot pešci ali uporabniki prometnih sredstev [23]. 
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12.4 SPLOŠNI CILJI PREDMETA TIT IZ LETA 1999 
 

Učenci (samostojno in s sodelovanjem v skupini):  

 spoznavajo, odkrivajo, raziskujejo, oblikujejo, konstruirajo in gradijo preproste 

tehnične predmete; 

 opazujejo, preizkušajo, analizirajo, primerjajo in razumevajo sestavine in 

delovanje tehničnih predmetov, procesov v njih in njihovo delovanje ter 

spoznavajo zveze med tehničnimi principi in naravoslovnimi zakonitostmi; 

 odkrivajo povezave med delovanjem tehničnih predmetov in njihovo obliko ter 

lastnostmi obdelovalnih gradiv; 

 z eksperimentiranjem, poustvarjanjem, ustvarjanjem, konstruiranjem, 

načrtovanjem, organiziranjem in vrednotenjem dela rešujejo tehnične in 

tehnološke probleme ter si pri tem razvijajo ustvarjalne sposobnosti. Svoje 

dejavnosti  primerjajo s postopki v proizvodnih organizacijah in spoznavajo 

principe sodobne tehnologije; 

 ob uporabi obdelovalnih orodij in preprostih obdelovalnih strojev ter 

računalniške tehnologije razvijajo in urijo delovne spretnosti. Spoznavajo 

merilna orodja ter se urijo v merilnih postopkih; 

 pri načrtovanju in projektiranju, analiziranju, gradnji in vrednotenju se navajajo 

na samostojno izražanje zamisli s skiciranjem, branjem in risanjem tehnične in 

tehnološke dokumentacije ter ustnim in pisnim sporočanjem. Uporabljajo 

ročna in računalniška grafična orodja; 

 ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, odgovornosti, 

ekonomično izrabo časa, gradiv in energije, natančnost ter red. Oblikujejo 

pozitiven in kritičen odnos do tehnike, tehnologije, organizacije dela in 

ekonomike ter pozitiven odnos do osebne varnosti, varovanja soljudi, narave, 

sredstev in predmetov dela. Oblikujejo pozitiven odnos do kulturne dediščine; 

 spoznavajo svoje sposobnosti in nagnjenja ter jih usmerjajo v ustvarjalno delo 

v poklicu in prostem času; 

 razvijajo znanja in praktične sposobnosti za varno in kulturno udeležbo v 

prometu [24]. 
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12.5 SPLOŠNI CILJI PREDMETA TIT IZ LETA 2011 
 

Učenci (samostojno in s sodelovanjem v skupini): 

1. Spoznavajo, raziskujejo, konstruirajo in gradijo preproste tehnične predmete. 

2. Opazujejo, preizkušajo, analizirajo, primerjajo in razumevajo sestavine in 

delovanje tehničnih predmetov in spoznavajo zveze med tehničnimi principi in 

naravoslovnimi zakonitostmi. 

3. Odkrivajo povezave med delovanjem tehničnih predmetov, njihovo obliko ter 

lastnostmi obdelovalnih gradiv. 

4. Z eksperimentiranjem, poustvarjanjem in ustvarjanjem, snovanjem in 

načrtovanjem ter organiziranjem in vrednotenjem dela rešujejo tehnične in 

tehnološke probleme ter si pri tem razvijajo ustvarjalne sposobnosti. Svoje 

dejavnosti primerjajo s postopki v  

5. Ob uporabi preprostih obdelovalnih orodij in strojev ter računalniške 

tehnologije razvijajo in urijo delovne spretnosti. Spoznavajo merilna orodja in 

se urijo v merilnih postopkih. 

6. Pri snovanju in načrtovanju, analiziranju in izdelavi ali gradnji skupaj z 

učiteljem ovrednotijo izdelke. Ob pomoči se navajajo na samostojno izražanje 

zamisli s skiciranjem, branjem, risanjem tehnične in tehnološke dokumentacije 

ter ustnim in pisnim sporočanjem. Za predstavitev prednostno uporabljajo 

ročna in računalniška grafična orodja. 

7. Ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, gojijo odgovornost, 

ekonomičnost izrabe časa, gradiv in energije, natančnost ter red. Oblikujejo 

pozitiven in kritičen odnos do tehnike, tehnologije, organizacije dela in 

ekonomike ter pozitiven odnos do osebne varnosti, varovanja soljudi, narave, 

sredstev in predmetov dela. Oblikujejo pozitiven odnos do kulturne dediščine. 

8. Spoznavajo svoje sposobnosti in nagnjenja ter jih usmerjajo v ustvarjalno delo 

v stroki in prostem času. 

9. Razvijajo znanja in praktične sposobnosti za varno in kulturno udeležbo v 

prometu  [25]. 
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12.6 STANDARDI ITEA Z NAVODILI ZA OCENJEVANJE UČENCEV  
 

V Standardu A-1: Ocenjevanje učenja učencev bo v skladu s STP: Vsebina za študij 

Tehnologije. STP izraža, kaj bi moral vsak učenec vedeti in biti sposoben narediti na 

področju tehnologije- vsebina, ki omogoča učencem uporabo, upravljanje, 

ocenjevanje in razumevanje. 

 

V Standardu A-2: Ocenjevanje učenja učencev se bo izrecno ujemalo z namenom. 

Učinkovito ocenjevanje vključuje različne formativne in sumativne prakse ter 

zagotavlja vsem učencem priložnost, da dokažejo svoje razumevanje in sposobnosti. 

 

Standard A-3: Ocenjevanje učenja učencev bo sistematično in izhaja načel 

raziskovalnega ocenjevanja. Kot učni načrti, mora tudi ocenjevanje biti zasnovano 

tako, da se lahko prilagodi različnim ravnem razvojnih in intelektualnih sposobnosti, 

kakor tudi mora zagotoviti dejavnosti predhodnega ocenjevanja, kjer vse učence 

seznani z vsebino. 

 

Standard A-4: Ocenjevanje učenčevega učenja bo odražala praktične kontekste v 

skladu z naravo tehnologije. Ocenjevanje učencev mora odražati aktivno in 

dinamično naravo pouka vsebin TI in način, s pomočjo katerega ljudje gradijo in 

uveljavljajo znanje in sposobnosti pridobljene na podlagi izkušenj. 

 

Standard A-5: Ocenjevanje učenja učencev bo vključevalo zbiranje podatkov za 

odgovornost, poklicni razvoj in izboljšanje programa. Ocenjevanje vključuje proces 

zbiranja podatkov, razlago rezultatov in poročanje o rezultatih. Rezultati se lahko 

uporabijo za sprejemanje odločitev, ki neposredno vplivajo na razumevanje in razvoj 

tehnološke pismenosti. 

 

Navodila za izpolnjevanje Standarda A-1, da učitelj dosledno: 

 A. Vodi celovito načrtovanje in razvoj posameznih disciplin. Vrednotenje 

 tehnološke pismenosti je vodeno med disciplinami. Učenci predmeta 

 tehnologije na vseh vsebinskih področjih, kot je primerno, razvijajo tehnološko 
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 pismenost. Vrednotenje je načrtovano in razvito tako, da določi učenčev 

 napredek v smeri tehnološke pismenosti. 

 B. Vključi celovito načrtovanje in razvoj v ravneh razredov. Vrednotenje je 

 načrtovano v povezavi s tekočimi značilnostmi učenja tehnologije v vseh 

 razredih. Vrednotenje usklajuje z merili STP, ki so primerni za posamezne 

 ravni razreda. Doseganje tehnološke pismenosti poteka skozi učenčeve 

 izobraževalne izkušnje, vrednotenje prilagaja temu cilju. 

 C. Vključi elemente kognitivnega (spoznavnega) učenja za reševanje 

 tehnoloških problemov. Vrednotenje ponuja možnosti za raziskave, 

 projektiranje, izume in novosti, poskuse in odpravljanje težav. Učenci 

 dobijo priložnosti za pojasnjevanje, interpretacijo in uporabo znanja. 

 D. Vključi učenje psihomotoričnih elementov za uporabo tehnologije. 

 Vrednotenje temelji na izvedbi učencev in študentov (vrednotenje izvedbe), ki 

 da študentom priložnost, da dokažejo svoje sposobnosti pri uporabi 

 tehnološkega znanja in spretnosti, kot tudi prilagoditev svojih razumevanj v 

 novih, različnih in težjih kontekstih. Vrednotenje vključuje zbiranje podatkov o 

 tem, kako dobro je študent sposoben narediti nekaj z otipljivim znanjem. 

 E. Vodi učenčeve sposobnosti za delovanje znotraj čustvenega področja, z 

 uporabo perspektive, empatije in samoocenjevanja. Vrednotenje dejavnosti 

 osredotočene na učenčeve sposobnosti, da bi razumel pomen tehnologije v 

 različnih oblikah. Simulacije ali resnične vloge zahtevajo od učencev, da 

 opravljajo naloge, ki dokazujejo njihovo znanje in razumevanje pozitivnih in 

 negativnih vplivov ter posledice v razvoju in uporabi tehnologije. Učenci so 

 ovrednoteni glede na to, kako dobro ocenjujejo z različnih zornih kotov in 

 sprejemajo kritične vidike/mnenja. Učenci so ovrednoteni glede na njihove 

 sposobnosti vživeti se v drugega (empatija, npr. lahko se zahteva, da razišče 

 proces, postopek). Učence se spodbuja, da sami ocenijo svoje trenutne 

 sposobnosti, kot tudi njihove pretekle uspehe, zastavljanje vprašanj, kot so: 

 Kako se je pokazalo izboljšanje mojih dejavnosti? Kako bi to spremenil, če bi 

 imel priložnost še enkrat izvajati? 

 

Navodila za izpolnjevanje Standarda A-2, zahtevajo, da učitelj dosledno: 

 A. oblikuje izjavo o namenu orodja. Namen orodja za vrednotenje je jasen 

 učencem, kot tudi drugemu občinstvu in je zagotoviti natančno razlago 
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 ovrednotenih podatkov. Namen določa usmeritve in zagotavlja, da se zberejo 

 zahtevane informacije. Vrednotenje je odprt postopek, kjer so učenci 

 obveščeni o tem, kaj morajo vedeti, česa bi morali biti sposobni narediti, kako 

 bodo dokazali svoje znanja in sposobnosti, in kakšni bodo vplivi 

 presoje. Namen je usklajeno s standardi za tehnološko pismenost 

 (STP) vzpostaviti podlago za natančno primerjavo tehnološke pismenosti z 

 uradnimi standardi. 

 B. opredeli in premisli o ciljnem občinstvu pri oblikovanju orodij za vrednotenje 

 in poročanje o vrednotenih podatkov. Učitelj preuči ciljno občinstvo v analizi in 

 poročanju o rezultatih vrednotenja učenca. Če je vrednotenje namenjeno 

 pomoči pri učenja, ima lahko učitelj zelo omejeno občinstvo: samo učenec ali 

 učenec in učitelj. Če se z vrednotenjem določi raven tehnološke pismenosti 

 učenca, ki jo je dosegel, je ciljna publika lahko širša, vključujoč starše, 

 skrbnike, politike in celo širšo javnost. 

 C. uporablja pošteno in pravično metodo vrednotenja učencev. Učitelj 

 razpravlja o učenčevih pričakovanjih glede dejavnosti odkrito z njimi, njihova 

 pričakovanja ostanejo v skladu skozi postopek vrednotenja. Zato se učenci 

 zavedajo, kako morajo prikazati svoje znanje in sposobnosti. Vrednotenje 

 prilagaja ravni sposobnosti učenca. Z njim jih ne poskuša zavesti. Poleg tega 

 učenci in učitelji vedo, da je več kot le ena pot do uspeha. Vrednotenje se 

 osredotoča na pomoč pri učenčevem razvoju tehnološke pismenosti namesto 

 rutinskih odgovorov brez razumevanja.Metode vrednotenja merijo pravilnost 

 osnovnih predpostavk pri oblikovanju ali tehnoloških rešitvah ter ustreznost 

 rešitev pri izpolnjevanju kriterijev in omejitev. Medtem, ko se priznava, da so 

 nekatere rešitve v resnici boljše od drugih, je potrebno paziti, da je nepravilno 

 delo, ki pripelje do nesporazuma, popravljeno. 

 D. vzpostavlja veljavne in zanesljive meritve, ki odražajo izkušnje v 

 razredu. Učitelj uporablja veljavna in zanesljiva orodja in metode vrednotenja, 

 s katerimi so doseženi zastavljeni  cilji vrednotenja. Vrednotenje zagotavlja 

 sredstva za izdelavo merljivih dokazov učenja. Uporablja se veljavnost za 

 pomoč pri zagotavljanju ujemanja z vrednotenjem določenega namena. Učitelj 

 odraža opredelitev veljavnosti in zanesljivosti ter ve, da se veljavnost 

 osredotoča na točnost ali resničnost informacij, zbranih v postopku 

 vrednotenja, medtem ko zanesljivost poskuša odgovoriti na zahtevo po 
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 skladnosti zbranih informacij. Previdna dokumentacija in sistematično 

 opazovanje zagotavljata učinkovito vrednotenjsko okolje. Za doseganje 

 zanesljivosti in preprečitev možnosti pristranskosti, se vrednotenjski podatki 

 črpajo iz različnih virov. 

 

12.7 STANDARDI TEHNOLOŠKE PISMENOSTI ITEA 
 
Kategorija 1: Narava tehnike in tehnologije; to kategorijo sestavljajo trije STP 1.1–

1.3 (preglednica 3.2). 

 

STP 1.1 ima štiri MPP (F–I), v katerem bodo učenci razvili razumevanje značilnosti in 

področje tehnike in tehnologije. Da bi doumeli področje tehnike in tehnologije, se 

morajo učenci v razredih 6–8 naučiti naslednje: 

F. Novi proizvodi in sistemi so razviti/zasnovani za reševanje problemov ali 

pomoč pri stvareh/dejavnostih, ki jih ni mogoče storiti brez uporabe tehnologije.  

G. Razvoj tehnologije je človekova dejavnost, ki je rezultat individualnih in 

kolektivnih/sistemskih potreb ter predstavlja sposobnost biti ustvarjalen.  

H. Tehnologija je tesno povezana z ustvarjalnostjo, ki se kaže na področju 

inovacij. 

I. Gospodarske družbe pogosto s prihodom izdelka na trg in z njegovim 

oglaševanjem ustvarjajo povpraševanje po izdelku. Tržno povpraševanje na 

splošno določa uspeh ali neuspeh določene tehnologije, saj podjetja razvijejo 

svoje produkte, še preden se pojavi potreba po njih. 

 

STP 1.2 sestavlja deset MPP (M–V) z namenom prepoznati in razviti razumevanje 

temeljnih konceptov tehnike in tehnologije. Za prepoznavo temeljnih konceptov 

tehnike in tehnologije se morajo učenci v razredih 6–8 naučiti naslednje:  

M. Tehnološki sistemi vključujejo vložek, procese, proizvodnjo/izdelavo, produkt, 

časovni potek in povratno informacijo.  

N. Sistemski pogled zajema razmišljanje in upoštevanje medsebojne povezave 

delov v celoto.  

O. Odprtozančni sistem nima povratne poti in zahteva človeško posredovanje, 

medtem ko zaprtozančni sistem uporablja povratne informacije.  
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P. Tehnološki sistemi se lahko priključijo drug na drugega.  

Q. Napake katerega koli dela sistema lahko vplivajo na delovanje in kakovost 

celotnega sistema.  

R. Zahteve/merila so parametri, ki se upoštevajo pri načrtovanju in razvoju 

proizvoda ali sistema.  

S. Uravnoteženi kompromis je proces, kjer se odločamo za izbiro najboljše rešitve 

z upoštevanjem konkurenčnih dejavnikov ter prednosti in slabosti, ki jih prinaša 

odločitev o izbiri.  

T. Različne tehnologije vključujejo različnih sklope procesov.  

U. Vzdrževanje je proces rednega pregledovanja in servisiranja proizvoda ali 

sistema z namenom, da bi še naprej pravilno deloval, da se poveča življenjska 

doba proizvoda ali sistema ali pa da se izboljšajo/nadgradijo njegove 

karakteristike delovanja in kakovost.  

V. Kontrole so mehanizmi ali posebni ukrepi, ki jih ljudje izvajajo s pomočjo 

informacij o sistemu, ki skušajo sistem spremeniti. Je proces primerjanja 

dejanskih karakteristik z načrtovanimi. 

 

STP 1.3 sestavljajo tri MPP (D–F), s katerimi bodo učenci razvili razumevanje 

odnosa in povezave med različnimi tehnologijami ter povezave med tehniko in 

tehnologijo ter drugimi predmeti pouka/ študija. Da bodo učenci ocenili odnos med 

tehnologijami in drugimi področji pouka/študija, se morajo v 6.–8. razredu naučiti 

naslednje:  

D. Tehnološki sistemi pogosto vplivajo drug na drugega.  

E. Izdelek ali produkt, sistem ali okolje, razvito za eno vrsto delovanja oz. 

nastavitev, se lahko uporabijo tudi v drugih sistemih.  

F.  Znanje, pridobljeno na drugih predmetnih področjih, ima neposreden vpliv na 

razvoj izdelkov in tehnoloških sistemov. 

 
Kategorija 2: Tehnika in tehnologija ter družba.To kategorijo sestavljajo štirje STP 

2.1–2.4 (preglednica 3.2). 

  

STP 2.1 sestavljajo štiri MPP (D–G), v katerih bodo učenci razvili odnos in 

razumevanje kulturnih, socialnih, gospodarskih in političnih učinkov tehnike in 
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tehnologije. Da bi prepoznali spremembe v družbi, ki jih povzroča uporaba tehnologij, 

se morajo učenci v razredu 6–8 naučiti naslednje:  

D. Uporaba tehnologije vpliva na ljudi na različne načine, vključno z njihovo 

varnostjo, udobjem, izbiro in s stališči, ko gre za razvoj in uporabo tehnologij.  

E. Tehnologija sama po sebi ni niti dobra niti slaba, vendar odločitve o uporabi 

izdelkov/produktov in sistemov lahko povzročijo zaželene ali nezaželene 

posledice na okolje in človeka.  

F. Razvoj in uporaba tehnologij včasih postavlja etična vprašanja.  

G. Razvoj in uporaba tehnologij neposredno vpliva na različna gospodarska, 

politična in kulturna vprašanja ter povezane aktivnosti. 

 

STP 2.2 sestavljajo tri MPP (D–F), v katerih bodo učenci razvili razumevanje učinkov 

tehnologije na okolje. Da bi zaznali vplivi tehnike in tehnologije na okolje, se morajo 

učenci v razredih 6–8 naučiti, da:  

D. Ravnanje z odpadki, ki jih proizvedejo tehnološki sistemi, je pomemben in 

aktualen družbeni problem.  

E. Tehnologije se lahko uporabijo tudi za odpravo škode zaradi naravnih nesreč 

in lahko zmanjšujejo količino odpadkov, nastalih pri uporabi različnih proizvodov 

in sistemov.  

F. Odločitve za razvoj in uporaba določenih tehnologij pogosto naletijo na odpor 

okoljskih in gospodarskih subjektov, zlasti ko gre za neposredno konkurenco drug 

drugemu.  

 

STP 2.3 ima štiri MPP (D–G), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje 

vloge družbe pri razvoju in uporabi tehnologij. Če učenci želijo doumeti vpliv 

tehnologije na družbo, bi se morali v razredu 6–8 naučiti naslednje:  

D. Skozi zgodovino so nastajale nove tehnologije kot posledica povpraševanja, 

vrednot in interesov posameznikov, podjetij, industrije in družbe.  

E. Uporabo izumov/invencij in inovacij je pripeljala do sprememb v družbi ter 

hkrati ustvarila nove potrebe in želje.  

F. Socialne in kulturne prednostne naloge in vrednote se odražajo v tehnoloških 

napravah.  

G. Soočanje s pričakovanji družbe je gonilna sila, ki ima v ozadju sprejetje ter 

uporabo proizvodov in sistemov. 
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STP 2.4 sestavljajo štiri MPP (C–F), s pomočjo katerih bodo učenci razvili in razumeli 

vpliv tehnologije na zgodovino. Če želijo biti učenci obveščeni o vplivu tehnike in 

tehnologije na zgodovino, bi se morali učenci v 6.–8. razredu naučiti naslednje:  

C. Veliko izumov/invencij in inovacij je bilo razvitih z uporabo dolgotrajnih in 

metodičnih procesov za testiranje in izpopolnitve.  

D. Specializacija/prilagojenost določene funkcije je bila v središču številnih 

tehnoloških izboljšav.  

E. Načrtovanje, oblikovanje in konstrukcija/gradnja objektov za določeno storitev 

oskrbe ali prevoznih sredstev so se razvili iz razvoja tehnik za merjenje in 

krmiljenje ter iz nadzora sistemov in razumevanja prostorskih odnosov.  

F. V preteklosti se izumi ali inovacije navadno niso razvijali na osnovi znanja in 

znanstvenih pristopov.  

 

Kategorija 3: Oblikovanje in projektiranje.To kategorijo sestavljajo trije STP 3.1–

3.3 (preglednica 3.2). 

  

STP 3.1 sestavljajo tri MPP (E–G), v katerih bodo učenci razvili razumevanje 

lastnosti oblikovanja in konstruiranja/projektiranja. Da bi dojeli atribute oblikovanja in 

projektiranja, se morajo učenci v razredih 6–8 naučiti naslednje:  

E. Oblikovanje in projektiranje je ustvarjalni proces načrtovanja, ki vodi do 

uporabnih proizvodov in sistemov.  

F. Ni popolnega modela ali konstrukcije/projekta.  

G. Zahteve za oblikovanje in projektiranje so sestavljene iz meril in omejitev. 

STP 3.2 je organiziran v tri MMP (F–H), v katerih bodo učenci razvili razumevanje 

inženirskega oblikovanja in projektiranja. Da bi učenci dojeli inženirsko oblikovanje, 

se morajo v razredih od 6–8 naučiti, da:  

F. Oblikovanje/projektiranje vključuje niz korakov, ki jih je mogoče izvajati v 

različnih zaporedjih in jih ponavljati po potrebi.  

G. Možganska nevihta je tehnika ustvarjalnega razmišljanja, primerna za 

skupinsko reševanje problemov pri oblikovanju/projektiranju, kjer vsaka oseba v 

skupini predstavi svoje ideje na odprtem forumu.  

H. Modeliranje, testiranje, vrednotenje in spreminjanje/modificiranje se uporabljajo 

za pretvorbo/prenos zamisli/idej v praktične rešitve. 
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STP 3.3 sestavljajo tri MPP (F–H), s pomočjo katerih bodo učenci razvili 

razumevanje vloge odpravljanja težav, raziskav in razvoja, izumov/invencij in inovacij 

ter eksperimentiranja za reševanje problemov. Da bi lahko razumeli pristope za 

reševanje problemov, bi se morali učenci v razredih 6–8 naučiti naslednje:  

F. Odpravljanje težav je metoda reševanja problemov, uporabljena za določitev 

vzroka napake v tehnološkem sistemu.  

G. Invencija je nova zamisel, ki je obetavna in rešuje problem ali nerešeno 

potrebo, ni pa nujno, da se v prihodnosti izkaže kot uporabna. Je rezultat 

raziskovalnega dela. Nanaša se lahko na nov proizvod, storitev, proces ali sistem. 

Mogoča sta zaščita in trženje pravice intelektualne lastnine, če je tehnično 

izvedljiva in funkcionalna. Inovacija pa je uporabna novost, katere koristnost se je 

potrdila na trgu. Prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja 

stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konkurence itn. Je rezultat 

razvojno-raziskovalnega dela, pri katerem je za realizacijo na trgu potreben 

celovit poslovni pristop. Invencija je proces obračanja zamisli in domišljije za 

uporabo pri napravah in sistemih, medtem ko je inovacija proces spreminjanja 

obstoječega proizvoda ali sistema za njegovo izboljšanje.  

H. Nekatere tehnološke probleme je najbolje rešiti s pomočjo 

poskusov/eksperimentov. 

 

Kategorija 4: Zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe.To kategorijo 

sestavljajo trije STP 4.1–4.3 (preglednica 3.2).  

 

STP 4.1 sestavlja pet MPP (H–L), v katerih bodo učenci razvili 

sposobnosti/zmožnosti za uporabo procesov oblikovanja in projektiranja. Kot del 

učenja, kako uporabiti/izvesti proces oblikovanja/projektiranja, morajo biti učenci v 

razredih 6–8 sposobni/zmožni naslednje:  

H. Praktično izvesti proces oblikovanja/projektiranja za reševanje problemov v 

laboratoriju in zunaj laboratorija – razreda. 

I.  Navesti merila in omejitve pri oblikovanju/projektiranju.  

J. Izdelati dvodimenzionalne in tridimenzionalne predstavitve izdelane rešitve.  

K. Preizkušanje/izboljševanje in vrednotenje modela, zasnovanega na merilih in z 

omejitvami.  

L. Izdelati izdelek ali sistem in ga tudi tehnično dokumentirati. 
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STP 4.2 sestavljajo štiri MPP (H–K), v katerem se bodo učenci naučili kako se 

uporabljajo in vzdržujejo tehnološki proizvodi in sistemi. Kot del učenja, kako 

uporabiti in vzdrževati tehnološke proizvode in sisteme, morajo učenci v razredi 6–8 

biti sposobni/zmožni naslednje:  

H. Uporabiti podatke iz priročnikov, protokolov ali pa s pomočjo opazovanja 

izkušenih ljudi videti in razumeti, kako stvari delujejo.  

I. Varno uporabiti orodja, materiale, pripomočke, stroje in naprave za 

diagnosticiranje, prilagoditev/optimizacijo in za popravilo sistemov.  

J. Uporabiti računalnike in kalkulatorje v različnih aplikacijah.  

K. Upravljati/voditi in vzdrževati sisteme za dosego določenega namena. 

 

STP 4.3 sestavljajo štiri MPP (F–I), s pomočjo katerih bodo učenci razvili sposobnosti 

za oceno vpliva proizvodov in sistemov. Kot del učenja, kako oceniti vpliv proizvodov 

in sistemov, morajo biti učenci v razredih 6–8 sposobni/zmožni naslednje:  

F. Zasnovati/projektirati in uporabiti instrumente za zbiranje podatkov.  

G. Uporabiti zbrane podatke za analizo in razlago trendov, da bi opredelili/določili 

pozitivne in negativne učinke tehnologije.  

H. Prepoznati trende in spremljati mogoče posledice tehnološkega razvoja, 

vključno z možnostjo napovedi in tehnološkega predvidevanja. 

I. Razložiti/interpretirati in oceniti točnost pridobljenih informacij in določiti, kakšna 

je koristnost/uporabnost.  

 

Kategorija 5: Svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja. To kategorijo 

sestavlja sedem STP 5.1–5.7 (preglednica 3.2). 

 

STP 5.1 sestavljajo štiri MPP (G–J), v katerih bodo dijaki razvili razumevanje in bili 

sposobni/zmožni izbrati in uporabljati medicinske tehnologije. Za izbiro, uporabo in za 

razumevanje medicinskih tehnologij se mora učenec v razredih 6–8 naučiti naslednje:  

G. Napredek in inovacije na področju medicinske tehnologije se uporabljajo za 

izboljšanje zdravstvenega varstva.  

H. Sanitarni postopki, uporabljeni pri odstranjevanju različnih medinskih 

produktov, so namenjeni zaščiti ljudi pred škodljivimi organizmi in boleznimi ter 

oblikujejo etiko zdravstvene varnosti. 
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I. Cepiva za krepitev imunskega sistema zahtevajo posebne proizvodne in 

procesne tehnologije ter ustrezne zmogljivosti obratov, ki omogočajo proizvodnjo 

zadostne količine cepiva.  

J. Genetski inženiring zajema modificiranje/spreminjanje strukture DNA za 

proizvodnjo novih genskih proizvodov kozmetike za nego telesa. 

 

STP 5.2 sestavlja pet MPP (F–J), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje 

in bili sposobni/zmožni izbrati in uporabiti kmetijstvo ter s tem povezane 

biotehnologije. Za izbiro, uporabo in za razumevanje kmetijskih in z njimi povezanih 

biotehnologij se morajo učenci v razredih 6–8 naučiti naslednje:  

F. Tehnološki napredek v kmetijstvu neposredno vpliva na čas in število ljudi, 

potrebnih za proizvodnjo hrane za veliko populacijo.  

G. Širok izbor specializirane kmetijske opreme in primeri dobre prakse se 

uporabljajo za izboljšanje proizvodnje hrane, vlaknin, kuriva in drugih uporabnih 

izdelkov ter tudi pri skrbi za živali.  

H. Biotehnologija uporablja znanje/dognanja biologije za ustvarjanje komercialnih 

proizvodov ali postopkov/procesov.  

I. Umetni ekosistemi so ustvarjeni z zavestnim človeškim delom in predstavljajo 

velike komplekse/površine, ki oponašajo nekatere vidike naravnega okolja.  

J. Razvoj opreme za hlajenje, zamrzovanje, dehidracijo, konzerviranje in za 

obsevanje zagotavlja dolgoročno skladiščenje hrane in zmanjšuje zdravstvena 

tveganja, ki jih povzročajo okužena živila. 

 

STP 5.3 sestavlja pet MPP (E–I), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje 

in bili sposobni/zmožni izbrati in uporabiti energijo ter tehnologije energetskih 

sistemov. Zato, da bodo učenci znali izbrati, uporabiti in razumeti energijo ter 

tehnologije, povezane s pridobivanjem in pretvorbo energije, se morajo v razredih 6–

8 naučiti naslednje:  

E. Energija je sposobnost za opravljanje dela.  

F. Energijo je mogoče uporabiti za koristno delo s pomočjo več procesov.  

G. Moč je veličina, ki nam pove zmožnost opravljanja dela.  

H. Sistemi oskrbe z energijo/energetski sistemi se uporabljajo za pogon/oskrbo in 

zagotavljajo pogonsko moč za druge tehnološke proizvode in sisteme.  

I. Velik del energije, uporabljene v našem okolju, se ne uporablja učinkovito. 
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STP 5.4 sestavljajo štiri MPP (H–K), s pomočjo katerih bodo učenci razvili 

razumevanje in bili sposobni/zmožni izbrati in uporabiti informacijske in 

komunikacijske tehnologije. Za pravilno izbiro, uporabo in za razumevanje 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij se morajo učenci v razredih 6–8 naučiti 

naslednje:  

H. Informacijske in komunikacijske sisteme omogočajo informacije, ki se 

prenašajo z ljudi na ljudi, ljudi na stroj ali napravo ter s stroja nazaj na ljudi.  

I. Komunikacijske sisteme sestavljajo vir, kodirnik, oddajnik, sprejemnik, 

dekodirnik in komunikacijska pot.  

J. Na oblikovanje sporočila vplivajo različni dejavniki, kot so: ciljno občinstvo, 

medij prenosa, namen in vrsta sporočila.  

K. Uporaba simbolov, mer in risb spodbuja jasno komunikacijo z zagotavljanjem 

skupnega jezika za izražanje zamisli. 

 

STP 5.5 sestavljajo štiri MPP (F–I), s pomočjo katerih bodo učenci razvili 

razumevanje in bili sposobni/zmožni izbrati in uporabiti transportne tehnologije. Za 

izbiro, uporabo in za razumevanje transportnih tehnologij se morajo učenci v razredih 

6–8 naučiti naslednje:  

F. Prevoz oseb in blaga/tovora vključuje kombinacijo transportnih sredstev za 

prevoz različnega števila oseb in različne količine ter vrste tovora.  

G. Transportna vozila so sestavljena iz podsistemov, kot so: strukturni pogon, 

vzmetenje, usmerjanje/krmiljenje, nadzor in nosilni del, ki morajo vsi delovati 

povezano, da sistem lahko učinkovito deluje.  

H. Vladne uredbe pogosto vplivajo na oblikovanje/konstrukcijo in delovanje 

prometnih/transportnih sistemov.  

I. Procesi, kot so sprejemanje, držanje, skladiščenje, nakladanje, premikanje, 

razkladanje, dostava, ocenjevanje, trženje, upravljanje/vodenje, komuniciranje in 

uporaba/spoštovanje konvencij, so potrebni za učinkovito delovanje celotnega 

sistema transporta. 

  

STP 5.6 sestavlja šest MPP (F–K), s pomočjo katerih bodo učenci razvili 

razumevanje in bili sposobni izbrati ter uporabiti proizvodne tehnologije. Za izbiro, 

uporabo in za razumevanje proizvodnih tehnologij se morajo učenci v razredih 6–8 

naučiti naslednje:  
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F. Proizvodni sistemi uporabljajo mehanske postopke, ki spreminjajo obliko 

materialov s postopki ločevanja, odrezovanja, oblikovanja, združevanja in 

kondicioniranja.  

G. Proizvodne dobrine se lahko opredeli kot trajne in netrajne.  

H. Proizvodni proces vključuje oblikovanje, razvoj, izdelavo in servisiranje 

proizvodov in sistemov.  

I. Kemijske tehnologije se uporabljajo za spremembo/modificiranje ali predelavo 

kemičnih snovi.  

J. Materiali morajo biti najprej raziskani/odkriti, preden se lahko začne 

pridobivanje iz zemeljske skorje s procesi, kakršni so: pobiranje, vrtanje in 

rudarjenje.  

K. Trženje proizvoda vključuje obveščanje javnosti o njem pa tudi za pomoč pri 

prodaji in distribuciji. 

 

STP 5.7 sestavljajo štiri MPP (F–I) s pomočjo katerih bodo učenci razvili 

razumevanje in bili sposobni izbrati in uporabiti gradbene tehnologije. Za izbiro, 

uporabo in razumevanje gradbenih tehnologij, se morajo učenci v razredih 6–8 

naučiti, da:  

F. Načrtovanje in projektiranje objektov temelji na dejavnikih, kot so: gradbena 

zakonodaja in oznake, slog, umestitev v okolje, udobje, stroški, podnebje in 

namembnost stavbe/zgradbe.  

G. Zgradba/objekt potrebuje dobro in učinkovito izvedbo temeljenja.  

H. Nekatere zgradbe/objekti so začasne/-i, druge/-i pa so trajni.  

I. Stavbe na splošno vsebujejo različne podsisteme. 

 

12.8 STANDARDI ZNANJA TIT 
 

Ob koncu predmeta TiT učenec: 
STiT 1: obvlada osnovne tehnične spretnosti, pozna in uporablja osnovne 

obdelovalne postopke, orodja, stroje in naprave za varno in smotrno uporabo v 

vsakdanjem življenju. Prepozna in uporablja osnovna gradiva (papirna gradiva, les, 

umetne snovi in kovine); 
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STiT 2: prouči in pojasni delovanje preprostih strojev in naprav, s katerimi prihaja v 

stik. Na njih določi pogonski, prenosni del in orodje ter pojasni njihovo vlogo. S 

sestavljankami izdela modele teh strojev; 

STiT 3: prouči, pojasni in sestavi električne kroge z več porabniki in z več stikali, 

gradi modele z uporabo gonil in enosmernega elektromotorja, ki mu spreminja smer 

vrtenja. Pojasni vlogo in namen gonil ter določi njihova prestavna razmerja; 

STiT 4:prouči vpliv tehnike in tehnologije na okolje, kritično oceni ta vpliv in se 

pozitivno odziva na posamezne pobude za zmanjševanje obremenjevanja okolja; 

STiT 5:predstavi zamisel s skico, izdelek s tehnično in postopek s tehnološko 

dokumentacijo (risbo v pravokotni in izometrični projekciji, trirazsežnostnim modelom 

(3D), besedami, primeri, s pomočjo modelov ali na druge načine; 

STiT 6: uporablja IKT pri učenju, načrtovanju, predstavitvah in vrednotenju; 

STiT7:v svojem okolju zazna problem, poišče in oblikuje ideje za rešitev, jih predstavi 

in izbere najustreznejšo. Naredi izdelek, ki zadosti zahtevam: narejen v določenem 

času, z izbranimi gradivi oziroma gradniki, ob uporabi ustreznih tehnik in tehnologij, je 

ličen in ga ovrednoti s funkcionalnega, ekološkega, ekonomskega, trajnostnega 

vidika; 

STiT 8: vrednoti in ceni svoje delo in delo drugih, učenje in rezultate dela in predlaga 

izboljšave; 

STiT 9: svoje sposobnosti primerja z zahtevami različnih strok oziroma poklicev; 

STiT 10: ima pozitivna stališča do tehnične kulture in kulturne tradicije v svojem 

okolju in okolju drugih; tehnično kulturo razume kot del splošne kulture, ki zagotavlja 

ljudstvu zgodovinski razvoj in obstanek; 

STiT 11 : prevzema različne vloge pri delu skupine, upošteva delitev dela in se 

zaveda pomena prispevka posameznika za uspeh celotne skupine; 

STiT 12: zaveda se, da ravnanje in upoštevanje dogovorov in predpisov vpliva na 

lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu; 

STiT 13: pozna povezanost tehnologij s svojim okoljem, okoljem staršev in razume 

njihov vpliv na posameznikov in družbeni razvoj. 

 

Standardi znanja po razredih (6-8): 
V 6.razredu učenec: 
STiT6 1: utemelji in upošteva pravila varnosti pri delu; 

STiT6 2: opiše varnostno opremo v delavnici; 
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STiT6 3: opiše pravilno ravnanje na poti v šolo in utemelji pomen uporabe varnostne 

čelade pri vožnji s kolesom; 

STiT6 4: poimenuje vrste papirnih gradiv, opiše njihove značilnosti in uporabo; 

STiT6 5: utemelji uporabo papirnih gradiv v vsakd.življenju in za ustvarjanje izdelkov; 

STiT6 6: s poskusom dokaže lastnosti papirja in plastnost papirnih gradiv; 

STiT6 7: razloži vlogo posameznih sestavin papirja oziroma surovin in vlaken; 

STiT6 8: razlikuje med recikliranim in navadnim papirjem; 

STiT6 9:utemelji pomen ekološko neoporečne proizvodnje papirja; 

STiT6 10: pojasni smisel zbiranja odpadnega papirja; 

STiT6 11: razlikuje formate A in B ter utemelji vrednost in namen standardizacije 

formatov papirnih gradiv; 

STiT6 12: razloži pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi, za transport 

in trženje z vidika tržnih zakonitosti ter jo ovrednotiti z ekološkega vidika; 

STiT6 13:  razstavi in razišče plašč embalažnega ovitka; 

STiT6 14:  razloži namen tehničnega komuniciranja; 

STiT6 15: opredeli pravila skiciranja in kotiranja ravnega roba; 

STiT6 16: nariše osnovne like s svinčnikom; 

STiT6 17: načrtuje izdelavo predmeta iz papirnih gradiv in izdela šablono; 

STiT6 18: preveri primernost lepila; 

STiT6 19: varno in pravilno uporablja orodje; 

STiT6 20: utemelji vlogo premazov za obstojnost konstrukcije in za videz izdelkov; 

STiT6 21: prepozna različne vrste premazov in njihovo sestavo; 

STiT6 22: preizkusi ustreznost izdelka; 

STiT6 23: ovrednoti proces izdelave; 

STiT6 24: opiše proces dela; 

STiT6 25: oblikuje in skicira zamisel za izdelavo nosilne konstrukcije iz pap.gradiv; 

STiT6 26:  preizkusi profile na trdnost in ovrednoti pomen trdnosti v gradnji; 

STiT6 27: preoblikuje papir v profile in jih uporabi v konstrukciji; 

STiT6 28: uporabi postopke obdelave papirja; 

STiT6 29: ovrednoti proces izdelave, 

STiT6 30: razčleni problem in poišče najustreznejšo rešitev za izdelavo preprostega 

funkcionalnega oziroma uporabnega predmeta iz lesa; 

STiT6 31: razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih; 

STiT6 32: razvršča polizdelke po njihovi uporabi; 



XXVIII 
 

STiT6 33: opiše pridobivanje lesa in oblike tehničnega lesa; 

STiT6 34: utemelji prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi; 

STiT6 35: razloži fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev; 

STiT6 36: z gospodarskega in ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje; 

STiT6 37:  izbere primerne lesene polizdelke za izdelavo predmeta; 

STiT6 38: ustrezno uporabi pripomočke, orodje in stroje za izdelavo predmeta; 

STiT6 39: na konkretnem stroju določi delovni,prenosni in pogonski del; 

STiT6 40: razloži namembnost lesnih premazov in utemelji prednosti ekološko 

prijaznih premazov; 

STiT6 41: preizkusi ustreznost izdelka; 

STiT6 42: izračuna stroške izdelave predmeta, ovrednoti svoj prispevek; 

STiT6 43: predstavi nova spoznanja in znanja; 

STiT6 44: pozna tehnologije okolja in jih uporabi za izdelavo predmetov; 

STiT6 45:  poveže tehnologije okolja z naravnimi danostmi (kamen, les idr.); 

STiT6 46: tehnično kulturo razume kot kulturo svojega naroda. 

 

V 7.razredu učenec: 
STiT7 1: upošteva dogovorjena pravila varnosti pri delu; 

STiT7 2: utemelji pomen varnostne opreme kolesa ter varne vožnje s kolesom; 

STiT7 3: utemelji risanje v pravokotni projekciji z vidika poznavanja projekcij in 

uporabe pravokotne projekcije v praksi; 

STiT7 4: riše preproste predmete s svinčnikom in računalniškim grafičnim orodjem; 

STiT7 5: predstavi uporabo najpogostejših umetnih snovi v vsakdanji praksi in jih 

imenuje; 

STiT7 6: oblikuje in skicira idejo za preprost predmet, utemelji rešitev in izbere 

najustreznejšo; 

STiT7 7: izdela tehnično in tehnološko dokumentacijo za izdelek oziroma projekt; 

STiT7 8: umetne snovi razvrsti med elaste, plaste (termo- in duroplaste) in silikone; 

STiT7 9: ugotovi dobre in slabe strani umetnih snovi; 

STiT7 10: utemelji vlogo človekovega dela in odgovornosti pri nepravilnem 

spreminjanju narave; 

STiT7 11: pojasni vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje; 

STiT7 12: z uporabo osnovnih obdelovalnih postopkov, orodij in strojev izdela 

preprost predmet iz umetnih snovi; 
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STiT7 13: pripravi varno in ergonomsko pravilno oblikovan delovni prostor; 

STiT7 14: pravilno in varno uporablja orodje, stroje in pripomočke za obdelavo 

umetnih snovi; 

STiT7 15: preizkusi ustreznost izdelka; 

STiT7 16: izračuna stroške izdelave predmeta, ovrednoti svoj prispevek; 

STiT7 17: oblikuje in skicira zamisel za model, s katerim bo rešil problem; 

STiT7 18: opiše potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok; 

STiT7 19: razlikuje med električnimi prevodniki in izolanti ter našteje tipične električne 

porabnike; 

STiT7 20: razloži namen in delovanje stikala v električnem krogu; 

STiT7 21:  sestavi električne kroge z dvema ali več porabniki; 

STiT7 22: našteje in opiše vire električne napetosti; 

STiT7 23: prepozna nevarnosti električnega toka; 

STiT7 24: pojasni pomen električne energije za obstoj in razvoj civilizacije; 

STiT7 25:  opiše alternativne vire in načine pridobivanja električne energije; 

STiT7 26: ugotovi, da so električni motorji porabniki, ki električno energijo pretvarjajo 

v mehansko delo in nekaj poganjajo; 

STiT7 27: preveri odvisnost vrtenja enosmernega motorja od napetosti in polaritete 

priključkov vira; 

STiT7 28: opiše zobniški par, loči pogonski in gnani zobnik, opiše polžasto gonilo; 

STiT7 29:  določi in izrazi prestavno razmerje na modelu; 

STiT7 30: sestavi model po danem načrtu; 

STiT7 31: razloži delovanje vezja z dvema zaporedno in dvema vzporedno vezanima 

stikaloma; 

STiT7 32: uporabi menjalno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja električnega 

motorčka in razloži njegovo delovanje; 

STiT7 33: na sestavljenem modelu razloži delovanje električnega vezja in prenosa 

vrtenja; 

STiT7 34: ovrednoti izdelani model in uporabo pridobljenega znanja v novih primerih 

in okoliščinah. 

 

V 8.razredu učenec: 
STiT8 1: utemelji pravila s področja varnosti pri delu in zagotovi pogoje zanj; 

STiT8 2: ovrednoti pomen upoštevanja določil prometnega kodeksa; 
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STiT8 3: spoštuje ta določila v prometu; 

STiT8 4: utemelji risanje predmetov v prostorski projekciji in opiše nastanek slike 

predmeta v izometrični projekciji; 

STiT8 5: predmet v obliki kvadra nariše s tehnično skico in risbo v izo. projekciji; 

STiT8 6: predmete riše v projekciji z roko in računalniškim grafičnim orodjem CAD 

oziroma modelira z grafičnim orodjem v trirazsežnostni tehniki (3D); 

STiT8 7:  poišče možnosti uporabe izometrične projekcije v praksi; 

STiT8 8: predstavi uporabo kovin na značilnih področjih; 

STiT8 9: utemelji prednost kovin pred drugimi gradivi; 

STiT8 10: pozna najpogostejše vrste in osnovne lastnosti kovin; 

STiT8 11: razvrsti kovine v železne in neželezne; 

STiT8 12: opiše lastnosti kovin; 

STiT8 13:  imenuje polizdelke in utemelji njihovo uporabnost; 

STiT8 14: sodeluje pri razvoju skice in izbiri najustreznejše rešitve; 

STiT8 15: izdela delavniško risbo in tehnološki list za preprost, uporabni predmet; 

STiT8 16:  z uporabo osnovnih obdelovalnih postopkov, orodij in strojev izdela 

preprost predmet iz kovin; 

STiT8 17:  varno in pravilno uporablja orodja; 

STiT8 18: razloži bistvo preoblikovanja, odrezavanja,spajanja in pov. obdelave; 

STiT8 19:  izdela sestavne dele, jih sestavi v celoto in predmet preizkusi; 

STiT8 20: razlikuje razstavljive in nerazstavljive zveze; 

STiT8 21:  utemelji zaščito kovinskih predmetov; 

STiT8 22:  vrednoti vloženo delo, porabljeno gradivo,vloženo in pridobljeno znanje, ki 

se veže na izdelek; 

STiT8 23:  opiše pomen racionalizacije in poišče primere v praksi; 

STiT8 24:  pozna vpliv proizvodnje kovinskih predmetov in njihove uporabe na okolje; 

STiT8 25:  razloži pomen recikliranja; 

STiT8 26:  na primerih razloži kako stroji pomagajo človeku pri delu; 

STiT8 27: našteje in opiše vire, ki ponujajo človeku večjo moč, kot jo zmore sam; 

STiT8 28: prouči motor ali model motorja; 

STiT8 29: na modelu ali risbi poimenuje posamezne dele dvo- in štiritaktnega 

bencinskega motorja; 

STiT8 30:  prepozna vse štiri takte štiritaktnega motorja z notranjim zgorevanjem; 

STiT8 31: opiše vpliv množične uporabe motornih prevoznih sredstev na spr.v okolju; 
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STiT8 32:  imenuje vrste, pojasni vlogo in namen gonil; 

STiT8 33:  pri gradnji modela uporabi gonilo ter preizkusi njegovo delovanje; 

STiT8 34:  loči drsne in kotalne ležaje ter pojasni pomen maziv; 

STiT8 35: imenuje različne vrste zobnikov in navede njihovo uporabo; 

STiT8 36:  določi prestavno razmerje; 

STiT8 37:  na ročičnem gonilu določi vrste gibanj in opiše prenos moči; 

STiT8 38:  opiše model računalniško vodenega koordinatnega stroja in njegovo 

uporabnost; 

STiT8 39:  na modelu opiše sistem CAD/CAM in našteje prednosti njegove uporabe 

pred klasično proizvodnjo.  

 

12.9 NAVODILA ZA DELO STROKOVNEGA PANELA 

     
Za vsako MPP(VP=1-86)  so sestavljena tri vprašanja, in sicer: 

 VP. 1 - se nanaša na znanje učenca, 

 VP. 2 - se nanaša na zmožnosti učenca s poudarkom na sposobnosti 

 reševanja problemov in 

 VP. 3 - se nanaša na logično (kritično) razmišljanje in odločanje. 

  
Preglednica 12.1 : Ocenjevalna etiketa za oceno vsebinske veljavnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI 
1. Berljivost  
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo 
VP. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
VP. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
VP. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
2. Usklajenost  vprašanja z MPP  
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno 
VP. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
VP. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
VP. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
3. Težavnost vsebinske postavke  VP 
VP. Razred 
VP. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let  
VP. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let  
VP. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let  
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje vprašanje VP. X 
VP.  VP. 1 VP. 2 VP. 3 
Odg. DA NE DA NE DA NE 
5. Revizija postavk (1-86)X  
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Legenda: 
STP-standard tehnološke pismenosti, 

MPP-merilo primerjalnega preverjanja,  

TI -tehniško izobraževanje,  

OŠ- osnovna šola 

 
1.  Na lestvici od 0-10 oceni berljivost vprašanja za povprečnega učenca od 6. 
in 9. razreda OŠ, kjer je 0-neberljivo do 10-berljivo!  
 

Pri  oceni upoštevaj , da je postavka bolj  jasna in berljiva, če: 

 uporabljamo kratke in znane besede, ki povezujejo znanje oddajnika z 

razumevanjem sprejemnika; 

 sestavljamo učinkovite (logične) ter berljive ('poslušljive') stavke in odstavke, 

 so stavki krajši in besede z manj zlogi, 

 vključujemo primere, ilustracije in druge vizualne pripomočke, kadar je to 

zaželeno. 

 
2. Na lestvici od 0-10 oceni usklajenost vprašanja z MPP, kjer je 0- neusklajeno 
do 10- usklajeno! 
3. Oceni težavnost vsebine postavke za povprečnega učenca 6. -9. razreda OŠ! 
        

       Preglednica 12.2: Ocena težavnosti postavke. 

Ocena Podocena Opisnik:   težavnost vprašanja je primerna za starost/razred učenca 
Visoka 10  Nad 15 let (izven OŠ) 

9   15 let (9. razred) 
8  14 do 15 let (8. do 9. razred) 

Srednja 7   14 let (8. razred) 
6   13 do 14 let (7. do 8. razred) 
5   13 let (7. razred) 
4  12 do 13 let (6. do 7. razred) 

Nizka 3  12 let (6. razred) 
2   11-12 let (5. do 6. razred) 
1   10-11 let (4. do 5. razred) 
0  do 10 let 

 

4. Novi učni načrti za predmet TiT naj vključuje vprašanje VP. X ! Odgovora: DA, NE 

5. V kolikor postavka potrebuje revizijo, napišite na spodnje vrstice predlagano 

revizijo! 

 

 

TiT – tehnika in tehnologija 

UN- učni načrt 

VP- vprašanje (testna postavka) 
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12.10 TESTNA BATERIJA  
 

KATEGORIJA 1: NARAVA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

Standard št. 1: Učenci bodo razvili razumevanje značilnosti in področje same 
tehnike in tehnologije. 
 

MPP 1: (F) Novi proizvodi in sistemi so razviti za reševanje problemov ali za pomoč 

pri stvareh, ki jih ni mogoče izvesti brez uporabe tehnologije. 

 
1.1  Stroj za hitro izdelavo tiskanih prototipov uporablja podatke tehničnih risb. 
Kaj izdeluje ta stroj? 
 

A. CAD risbe.  

B. Programsko opremo za modeliranje. 

C. Tridimenzionalne predmete. 
D. Barvne fotografije visoke ločljivosti.  

 

1.2  Vaše podjetje je bilo najeto za prevoz majhnega  a zelo težkega tovora - 
menjalnika. Tovor je premajhen, da bi upravičil najem velikega tovornjaka. Za 
dostavni kamion pa  je pretežek. Odločite se  za najem prikolice, ki jo priklopite 
na dostavni kamion. Na katerem mestu 1-5 na prikolici morate dati tovor, da bo 
za vleko tovora najbolj učinkovito in varno? 

 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 
1.3  Nova vozila, ki za pogon uporabljajo naftne derivate manj onesnažujejo 
okolje. Zakaj? 
 

A. Ker obratujejo pri nizkih vrtljajih motorja. 

B. Ker so na sončne celice. 

C. Ker je notranje izgorevanje bolj učinkovito. 

D. Ker uporabljajo hibridni pogon. 

E. Ker imajo boljše katalizatorje. 
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MPP 2: (G) Razvoj tehnologije je človekova dejavnost, ki je rezultat individualnih in 

sistemskih potreb ter predstavlja sposobnost biti ustvarjalen.  

 

2.1 Kaj uporabljamo za zadovoljitev človeških potreb in želja?  
 

A. Inženirske vede.   

B. Matematiko. 

C. Tehnologijo.  

D. Naravoslovje. 

 

2.2 Kje se lahko uporabi mobilni telefon s funkcijo sistema globalnega 
pozicioniranja (GPS) in s pomočjo e-atlasov (Geopedija)? 
 

A. Pri klicu v sili. 

B. Pri brezžični komunikaciji. 

C. Pri določanju velikosti zemljiške parcele (površine). 
D. Pri prenosu multimedijskega sporočila (MMS). 

E. Pri uporabi digitalnega fotoaparata. 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (1)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
1. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
1. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
1. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
1. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
1. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
1. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
1. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
1. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
1. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  1. 1 1. 2 1. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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2.3 S pomočjo spodnje preglednice načrtuj viličar! Viličar  obratuje v 
proizvodni hali, kjer se  na ozki progi vozi samo naprej in nazaj. Tovor naklada 
bočno. Kakšna je tehnologija viličarja? 
 

A. A1-B1-C1 

B. A1-B2-C3 

C. A3-B1-C2 

D. A3-B1-C3 
E. A3-B2-C3 

 

 

 

 

MPP 3: (H) Tehnologija je tesno povezana z ustvarjalnostjo, ki se kaže na področju 

inovacij.  

 

3.1 Kako imenujemo nadgradnjo obstoječega proizvoda ali sistema z 
dodajanjem nove uporabne in tržne funkcionalnosti? 
 

A. Nova tehnologija. 

B. Inovacija.  
C. Izdelava.  

D. Proces. 

 

 

 Rešitev 

Po
ds

ist
em

 

 1 2 3 

A -pogon dizelski 

motor 

plinski motor električni motor 

B - vilice bočne  čelne nagibne-čelne 

C - kabina fiksna Vrtljiva-360° Vrtljiva -180° 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (2)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
2. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
2. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
2. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
2. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
2. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  2. 1 2. 2 2. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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3.2  Kaj se lahko zgodi pri učenju vožnje s pomočjo simulatorjev? 
 

A. Zmanjša se raba energije. 

B. Lahko se simulira zelo redke in nevarne dogodke. 

C. Lahko se meri napredek kandidata. 

D. Poveča se varnost za pešce v laboratoriju/studiu. 

E. A,B,C 

 

3.3 Inovacija prinaša novo in večjo uporabnost . To se kaže na dvigu kakovosti, 
nižanju stroškov in povečanju konkurenčne prednosti. Pravilno razporedi faze 
inovacijskega procesa! 

 

A. Inovacija, invencija (izum), idejna zamisel, potencialna inovacija. 

B. Idejna zamisel, invencija (izum), inovacija, potencialna inovacija. 

C. Zamisel, invencija (izum), prototip, inovacija. 

D. Ideja, invencija (izum), potencialna inovacija, inovacija. 
E. Ideja, invencija (izum), inovacija, patent.  

 

 

 

MPP 4: (I) Gospodarske družbe pogosto s prihodom izdelka na trg in njegovim 

oglaševanjem ustvarjajo povpraševanje po izdelku.  

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (3)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
3. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
3. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
3. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
3. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
3. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  3. 1 3. 2 3. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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4.1 Opravljaš dejavnost, da ugotoviš, kako dobro se izdelek prodaja. Kako se to 
imenuje? 

 

A. Kontrola kvalitete. 

B. Tržna raziskava. 
C. Znanstveni menedžment.  

D. Proizvodnja. 

4.2  Povpraševanje po določenem izdelku se poveča, če je/so 
 

A. izdelek nov. 

B. prihodki prebivalstva nizki. 

C. cena konkurenčnega izdelka višja. 

D. cena izdelka visoka. 

E. izdelek odmevne blagovne znamke. 

 

4.3 Cena izdelkom s količino pada.   Za 2000 EUR bi radi kupili čim več enot 
izdelka A in B skupaj. Koliko največ z znanimi cenami? 

 

A. 100 enot izdelka A in 20 enot B.  

B. 100 enot izdelka B in 120 enot izdelka A.  
C.  80 enot izdelka A in 80 enot izdelka B. 

D. 120 enot izdelka A in 90 enot izdelka B. 

E. 100 enot izdelka  A in 0 enot izdelka B. 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (4)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
4. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
4. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
4. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
4. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
4. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
4. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
4. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  4. 1 4. 2 4. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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Standard št. 2: Učenci bodo razvili razumevanje temeljnih konceptov tehnike in 
tehnologije.   
 
MPP 5: (M) Tehnološki sistemi vključujejo vložek, procese, proizvodnjo/izdelavo, 

produkt, časovni potek ter povratno informacijo.  

 

5.1 Tehnološki sistem, ki ne more meriti ali nadzorovati svoje proizvodnje, se 
imenuje 

 

A. proces.  

B. zaprtozančni (sklenjen) sistem.  

C. normalni pretok.  

D. odprtozančni (razklenjen) sistem. 
 

5.2 Kaj je bistveno za proizvodni proces? 
 

A. Velika poraba energije.  

B. Veliko število zaposlenih. 

C. Dovolj velika skladišča za izdelke. 

D. Izdelek ali storitev, ki prinaša dobiček. 
E. Nastali odpadki in  izmet za reciklažo. 

 

5.3 Proizvodni proces ima pet dejavnosti, A,B,C,D in E. S pomočjo preglednice 
ugotovi najdaljši rok izdelave določenega izdelka?  

A. 7 dni.  

B. 8 dni. 

C. 10 dni. 

D. 6 dni. 
E. 9 dni. 

     

 

 

 

 

 

Dejavnost Predhodna 
dejavnost 

Naslednja 
dejavnost 

Čas trajanja 
(dni) 

A - B 2 

B A D 1 

C - E 3 

D B,E - 3 

E - D 3 

A B D 

C E 
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MPP 6: (N) Sistemski pogled zajema razmišljanje / upoštevanje medsebojne 

povezave delov v celoto.  

 

6.1 Procesor, uporabniška programska oprema, programska oprema za 
podporo strojne opreme, računalniški ekran, tipkovnica in zvočniki so deli 

 

A. skupine.  

B. sistema. 
C. naprave.  

D. motorja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (5)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
5. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
5. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
5. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
5. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
5. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
5. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
5. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
5. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
5. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  5. 1 5. 2 5. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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6.2 Kompresor ustvarja pritisk zraka, ki ga uravnava regulator pritiska.  Krmilni 
ventil določa pretok zraka skozi cevi. Če potisnemo ročico krmilnega ventila 
naprej (kot je prikazano na sliki) gre zrak v cevi in omogoči dvig dvigala.  
Pomik ročice ventila v srednji položaj omogoča zaporo toka zraka. Ventil tesni. 
Ko povlečemo ročico ventila  nazaj, ventil izpušča zrak iz cevi in dvigalo se 
spusti. Pritisk zraka iz kompresorja deluje na hidravlično tekočino v posodi. 
Pritisk hidravlične tekočine omogoči dvig bata.  
 

 
    http://www.act.org/workkeys/assess/tech/sample6.html 
 
Ko si dvignil avto je dvigalo delovalo normalno, po eni uri pa je začel avto lesti 
dol. Krmilni ventil je še vedno funkcionalen. Na tleh ali v jašku pod dvigalom ni 
sledi hidravlične tekočine. Kaj moramo najprej preveriti, da ugotovimo napako? 

 

 

A. Kompresor. 

B. Zračni regulator. 

C. Zračne cevi med kompresorjem in krmilnim ventilom. 

D. Zračne cevi med krmilni ventilom in posodo hidravlične tekočine. 
E. Cevi med rezervoarjem hidravlične tekočine in dvižnim batom. 
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6.3 Na sliki je prikazana proizvodnja električne energije. Da bo količina 
proizvedene električne energije maksimalna, mora biti zgornji nivo vode______, 
vodilne lopatice____ in spodnji nivo vode ____. Kateri je pravilni odgovor, ki ga 
vpišemo na črte? 

 
http://www.dem.si 

A. Nizek, polodprte, visok. 

B. Visok, odprte, nizek. 
C. Visok, odprte, visok. 

D. Nizek, odprte, nizek. 

E. Nizek, zaprte, visok. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (6)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
6. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
6. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
6. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
6. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
6. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
6. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
6. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
6. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
6. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  6. 1 6. 2 6. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  



XLII 
 

MPP 7: (O)  Odprtozančni sistem nima povratne poti in zahteva stalno človeško 

posredovanje, medtem ko zaprtozančni sistem uporablja povratne informacije.  

 
7.1 Ko se pojavi dim v prostoru dimni detektor oddaja zvok. To komunikacijo 
imenujemo 

 

A. človek-človek.  

B. naprava-naprava. 

C. naprava-človek.  
D. človek-naprava. 

 

7.2 Kaj je značilno za spletne trgovine?  
 

A. Prodajajo predvsem računalniško opremo in tekstil.  

B. Zmanjšajo potrebo za kupovanje v tehničnih trgovinah. 
C. Sistem plačevanja s karticami je bolj varen kot v klasični trgovini. 

D. Prodajajo izdelke dražje kot v klasičnih trgovinah. 

E. Ne zaračunavajo DDV. 

 

7.3 Na šolski stružnici izdelujemo šahovske figure iz aluminija. Katera shema 
prikazuje ta sistem človek-stroj in zakaj? 
 
 

 

   A                B                                     

 

 

A. Obe shemi, ker izdelujemo figure. 

B. A, ker stružnico vklopimo in sama izdela figuro. 

C. A, ker človek in stroj delujeta neodvisno. 

D. B, ker ima človek sposobnosti obdelave sprejetih  informacij. 
E. B, ker človek vzdržuje stroj.  

 

 

 

IZHOD 
ČLOVEK STROJ 

VHOD 
      + 
           

STROJ 

ČLOVEK 

VHOD IZHOD 
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MPP 8: (P) Tehnološki sistemi, stroji in naprave se lahko priključijo drug na drugega.  

8.1 Katera naprava ne izvaja nadzora nad drugimi napravami? 
 

A. Zvočniki.  
B. Stikala. 

C. Potenciometer. 

D. TV daljinski upravljalnik. 

8.2 Imenujte sistem na sliki! 
 

A. Električni tokokrog. 

B. Enosmerno električno omrežje. 

C. Mešani/hibridni  izmenični sistem. 
D. Alternativni vir energije vetra. 

E. Hibridni enosmerni sistem.  
       http://www.ekoino.si/3_6.htm 

8.3 Na spodnji sliki ustrezno sestavi delujoč  enosmerni omrežni sistem!  
 

A. 1C-2A-3B-4D-5E 

B. 1D-2A-3E-4B-5C  

C. 1C-2D-3A-4B-5E  

D. 1E-2C-3B-4A-5D  

E. 1D-2C-3E-4B-5A  

                                                    A   B    C   D   E  

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (7)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
7. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
7. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
7. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
7. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
7. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
7. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
7. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
7. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
7. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  7. 1 7. 2 7. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

1 2 3 4 

5 

 



XLIV 
 

 

 

 

MPP 9: (Q) Napake katerega koli dela sistema lahko vplivajo na delovanje in 

kakovost celotnega sistema.  

 

9.1   Nepravilno delovanje sistema/naprave/stroja  
 

A. se lahko prepreči. 
B. lahko vpliva na naše okolje/okolico. 
C. zmanjša kvaliteto produktov in poveča funkcionalnost le-teh. 
D. A in B. 

 

9.2  Na stebelnem vrtalnem stroju začne opletati sveder. Najprej kontrolirate 
sveder, ki je še vedno pravilno vpet. Kaj je možni vzrok napake? 
 

A. Pretrgan pogonski jermen.                               

B. Zlomljena vpenjalna čeljust.                                                              

C. Poškodovan ležaj vretena. 
D. Napaka na el. omrežju. 

E. Nič od tega. 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (8)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
8. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
8. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
8. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
8. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
8. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
8. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
8. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
8. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
8. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  8. 1 8. 2 8. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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9.3 Pri rezanju profila iz 10 mm masivnega bukovega lesa na vibracijski žagi 
poči žagin list.  Rezervnega lista istega tipa ni na razpolago, imamo le še grobi 
žagin list za les in fini za kovino. Ali se lahko nadaljuje z žaganjem z drugim 
žaginim listom? 
 

A. Ne, potrebno je kupiti nov list. 

B. Da, lahko se uporabi žagin list za kovino in poveča se hitrost rezanja. 

C. Ne, poskuša se  popraviti zlomljen žagin list.  

D. Da, vzame se grobi žagin list za les in zmanjša se hitrost (frekvenca) 
lista. 
E. Sploh ni pomembno kakšen je žagin list. 

 

 

MPP 10: (R) Zahteve/kriteriji so parametri, ki se upoštevajo pri načrtovanju in razvoju 

proizvoda ali sistema.  

 

10.1 Kako se imenuje omejevanje/zoževanje kriterijev ali nujna zahteva, 
ugotovljena med fazo oblikovanja proizvoda? 

 

A. Izguba na času. 

B. Nastanek težave. 

C. Omejitev.  

D. Oblikovalski problem. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (9)x 
VP.  

0- neberljivo                                                                                  10- berljivo 
 

9. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
9. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
9. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
9. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
9. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
9. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
9. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
9. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
9. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  9. 1 9. 2 9. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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10.2 Iz poliakrilnega stekla izrežete stojalo za svinčnike. Kako naredite izrezane 
robove prozorne/ne motne? 
 

A. Brusimo s finim brusilnim papirjem. 

B. Brusimo na kolutnem brusilnem stroju. 

C. Žgemo z gorilnikom. 
D. Premažemo s silikonom. 

E. Pobrusimo z okroglo pilo. 

 

10.3 Za izdelavo odskočne deske za skok v  vodo imamo na voljo preglednico 
možnosti. Pri konstrukciji moramo upoštevati tudi dodatne obremenitve, ki se 
lahko pojavijo, da se material ne poruši. To rezervo imenujemo varnost in 
znaša 50 %.  Za normalno stojo na deski potrebujemo več kot 0,5 m široko, 
prožno in enovito desko. Katero tehnologijo izberemo? 

 

A. A2-B1-C2-D2 

B. A3-B3-C3-D3 

C. A2-B2-C2-D3 

D. A3-B2-C2-D1 

E.  A3-B2-C3-D1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Širina (mm) -  A 450 500 600 

Material       -  B Umetna snov Vzmetno jeklo Les  

Izdelava        -  C Ulivanje  Rezanje  Lepljenje  

Varnost        -   D 1,5 2  0,5 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (10)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
10. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
10. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
10. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
10. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
10. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
10. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
10. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
10. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
10. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  10. 1 10. 2 10. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 11: (S) Uravnoteženi kompromis je proces, kjer se odločamo za izbiro najboljše 

rešitve z upoštevanjem konkurenčnih dejavnikov ter prednosti in slabosti, ki jih 

prinaša odločitev o izbiri.  

 

11.1 Ko pretehtamo vse pozitivne in negativne dejavnike in zavedajoč, da ob 
določeni izbiri vedno tudi nekaj izgubimo se to imenuje  
 

A. želja.  

B. rešitev. 

C. potreba.  

D. kompromis. 

 

11.2  Za materialne stroške izdelave centrifugalnega sušilnika solate, na sliki, 
imamo 40 EUR. Kaj upoštevamo pri vrednotenju zasnovanih različic izdelka? 
         A. Vrsto materiala, dimenzije, število tehnoloških operacij. 

B. Čas izdelave, amortizacijo, material. 

C. Vrsto in  količino materiala. 

D. Dimenzije izdelka, material, DDV. 
E. A in B.  

 

11.3  Zakaj moramo napraviti kompromis med negativnimi in pozitivnimi učinki, 
ko odločamo o razvoju določenega izdelka/tehnologije?  
 

A. Ker ima vsak nov proizvod vsaj en negativen učinek in če ga ne izpostavimo, 

ne moramo uživati prednosti izdelka. 

B. Ker razvojniki ne morejo predvideti dolgoročnih učinkov novih 
izdelkov, navkljub previdnem in natančnemu planiranju in testiranju. Zato 
moramo izkoristiti priložnost. 
C. Nekatere stvari so za ene dobre, za druge ne, kar je odvisno od stališča ljudi. 

D. Ker dobimo pozitivne rezultate na okolico brez predhodnega testiranja 

prototipa in nato lahko delamo na negativnih učinkih , ki jih izdelek / tehnologija 

povzroča na okolico. 

E. Včasih kompromis nima smisla, ker npr. z novim razvojem tehnologij lahko 

delavci postanejo tehnološki višek. 
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MPP 12: (T) Različne tehnologije vključujejo različne sklope procesov.  
12.1 Kateri dve vrsti procesov sta uporabljeni v tehnoloških sistemih?  
 

A. Upravljanje in proizvodnja. 

B. Proizvodi in material/polizdelki. 

C. Načrtovanje in organiziranje. 

D. Usmerjanje in nadzor. 

 

12.2  Na sliki so predstavljene različne tehnologije in faze izdelave tablet. 
Katera dejavnost se ukvarja s proizvodnjo tablet in katera izmed faz v 
proizvodnji tablet ni tehnološka faza? 
 

A. Medicinski inženiring.     

B. Zdravstvena tehnika. 

C. Procesno strojništvo. 
D. Farmacevtska tehnika. 

E. Vse zgoraj navedeno. 

Tehnološka faza ni: 
1. Mešanje. 

2. Tehtanje. 

3. Oblaganje. 

4. Tabletiranje. 

5. Vse so tehnološke faze.  www.krka.si 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (11)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
11. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
11. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
11. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
11. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
11. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
11. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
11. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
11. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
11. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  11. 1 11. 2 11. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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12.3 Slika prikazuje proizvodni proces, kjer so uporabljene različne tehnologije. 
Kaj izdelujejo? 

 
http://www.rockwool.si/o+nas 

     Razlog: 
A.   Poliester.    1.    Ker so iz kremenčevega peska/stekla. 

B.   Steklena vlakna.  2.    Ker so uporabna za kompozite. 

C.   Polistiren.   3.    Ker je hidroizolacijskimaterial. 

D.   Izolacijsko volno.  4.    Ker je iz posebne kamenine.  

E.   Termoplaste.  5.    Ker se ob spremembi temperature preobl.   

 

      
 

MPP 13: (U) Vzdrževanje je proces rednega pregledovanja in servisiranja proizvoda 

ali sistema, z namenom, da bi še naprej pravilno deloval, da se poveča življenjska 

doba proizvoda ali sistema, ali izboljšajo / nadgradijo njegove karakteristike delovanja 

in sama kakovost. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk 

(12)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
12. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
12. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
12. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
12. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
12. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
12. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
12. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
12. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
12. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  12. 1 12. 2 12. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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13.1 Kaj je razlog za redno servisiranje in vzdrževanje domačega avtomobila? 
 

A. Ker ne želite, da bi motor imel težave z delovanjem v prihodnosti.  

B. Ker želite privarčevati na gorivu in mazalnem olju. 

C. Ker slišite nepravilen/moteč hrup motorja.  

D. Ker želite imeti redno  avtomobilsko pomoč na cesti, ki sicer velja eno leto. 

 
13.2 Krožna žaga na trifazni tok se ne zavrti. Napajalna napetost je 240 V in nazivni tok 
25 A. Vezana je na el. omrežje katerega ščitijo tri varovalke po 30 A. Imate izklopljeno  
glavno stikalo, da lahko odstranite eno od varovalk. Preverite vsako varovalko z ohm-
metrom. Kakšna bo upornost, če je varovalka še uporabna? 
 

A. 0 Ω. 
B. 10 Ω. 

C. 50 Ω. 

D. 100 Ω. 

E. Neskončno. 

                  

13.3 Pri rednem servisiranju avtomobila na vsakih 20000 km zamenjajo olje in 
oljni filter, na 40000 km zamenjajo gume in na vsakih 60000 km svečke. Kaj 
zamenjajo pri 100000 km? 
 

A. Naredijo generalno popravilo na motorju. 

B. Zobati jermen in napolnijo klimo. 

C. Olje in oljni filter. 

D. Gume in svečke hkrati. 

E. Olje in oljni filter ter po potrebi. 
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MPP 14: (V) Kontrole so mehanizmi ali posebni ukrepi, ki jih ljudje izvajajo s pomočjo 

informacij o sistemu, ki skušajo sam sistem spremeniti. Je proces primerjanja 

dejanskih karakteristik s planiranimi. 

 

14.1 Kako se imenuje proces, ki uporablja ukaze iz računalnika za nadzor 
delovanja stroja? 

 

A. Računalniško podprta proizvodnja (CAM). 

B. Računalniško numerična kontrola (CNC). 
C. Računalniško integrirana proizvodnja (CIM). 

D. Proizvodnja ravno ob pravem času (JIT). 

 

14.2 Polizdelek za nadaljnji postopek mora biti iz umetne snovi φ 160 mm, 
dolžine 160 mm, s sredinsko izvrtino φ 14 mm x 140 mm. Izmeriti moramo na 
mm natančno, a s čim? 
 

A. S pomičnim merilom.  

B. S kovinskim tračnim metrom. 
C. S trikotnim ravnilom. 

D. S središčnim kotnikom. 

E. Z lesenim mizarskim metrom. 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5.Revizija postavk (13)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
13. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
13. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
13. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
13. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
13. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
13. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
13. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
13. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
13. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  13. 1 13. 2 13. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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14.3 Pri izdelavi serije ključev na livarskem stroju kontroliramo dimenzije 
vsakega 500 ključa. Izdelki gredo po tekočem traku v pakirnico, kjer jih delavke 
pakirajo po 100 kosov v označene škatle. Pri kontroli, 3000. izdelka je bilo še 
vse v redu, pri 4000 pa je prišlo do napake in proizvodnjo ustavimo. Kaj 
storimo? 
 

A. Preverimo vse ključe od 3000 dalje. 

B. Pregledamo škatle od 35 do 40. 

C. Ne storimo nič, saj je že vse zapakirano. 

D. Pregledamo škatlo 35 in preverimo dimenzije. 
E. Pregledamo zadnjih 200 ključev. 

 

 
Standard št. 3: Učenci bodo razvili razumevanje odnosa in povezave  med  
različnimi tehnologijami ter povezave med tehniko in tehnologijo ter drugimi 
predmeti pouka/ študija.  
 

MPP 15: (D) Tehnološki sistemi pogosto vplivajo drug na drugega.  

15.1 Kaj nam omogoči računalnik s svojo sistemsko in uporabniško 
programsko opremo?  
 

A. Enostavno programiranje.  

B. Hitrejši sistem. 

C. Učinkovito rabo računalnika.  
D. Širokopasovno povezavo. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (14)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
14. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
14. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
14. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
14. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
14. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
14. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
14. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
14. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
14. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  14. 1 14. 2 14. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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15.2 Prevajanje toplote preko trkov rotirajočih se molekul omogoča 
enakomerno segrevanje po celotni prostornini telesa in se uporablja pri/v 
 

A. varilnem aparatu. 

B. spajkanju/lotanju. 

C. indukcijskem štedilniku. 

D. mikrovalovni pečici. 

E. A in B. 

 

15.3 V kuhinji želimo imeti talno ogrevanje s temperaturo kovinskih cevi 80° C. 
Kateri sistem izberemo in zakaj? 

 
A. B, ker je izolacija bolj pri vrhu.  

B. A, ker so tla bolj stabilna. 

C. A, ker je to mokra montaža. 

D. B, ker se cevi lahko bolj raztegujejo. 
E. A, ker lahko položimo tudi ploščice. 

 
 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (15)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo   
15. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
15. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
15. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
15. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
15. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
15. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
15. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
15. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
15. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  15. 1 15. 2 15. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 16: (E) Izdelek/produkt, sistem ali okolje, razvito za eno vrsto 
delovanja/nastavitev se lahko uporabijo tudi v drugih sistemih.  
 
16.1 Zgoščenka je posledica razvoja  

 

A. telegrafa.  

B. tiskalnika.  

C. televizije.  

D. Edisonovega fonografa. 
 
16.2  Na šolskem vrtalnem stroju smo v bukovo desko debeline 20 mm naredili 
izvrtino ϕ 30 mm, globine 18 mm. S čim? 
 

A. S svedrom za les. 

B. S svedrom za kovino. 

C.  Z vbodnim žaginim listom. 

D. Z rezkalnim svedrom. 
E. S kronskim žaginim listom. 

 

16.3 V električnem tokokrogu merimo tok in napetost na bremenu - žici iz zlitine 
Cr-Ni-Mn-Fe (desna slika). Leva slika prikazuje tokovno-napetostno 
karakteristiko bremena. Kakšna je krivulja, če nadomestimo žico z žarnico iz 
volframove nitke iste dolžine in preseka? 
 

 
 

A. Bolj položna, ker ima žarnica večjo upornost. 

B. Ima enak nagib, ker je upornost konstantna. 

C. Najprej bolj strma, potem počasi narašča. 
D. Bolj položna, ker ima žica iz zlitine večjo upornost. 

E. Bolj strma, ker žarnica sveti.                
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MPP 17: (F) Znanje, pridobljeno iz drugih predmetnih področjih ima neposreden vpliv 

na razvoj izdelkov in tehnoloških sistemov. 

 
17.1  Reciklirano jedilno olje se lahko uporablja za način prevoza  

A. z avtomobilom na sončne celice. 

B. z dizelsko lokomotivo. 

C. z avtomobilom na bio-diesel.  
D. z letalom. 

 

17.2  Za razvoj gradbenega žerjava je bila pomembna  
 

A. tehniška fizika. 

B. proizvodna tehnologija. 

C. mehatronika. 

D. tehniška bionika. 
E. gradbeništvo. 

 

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (16)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
16. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
16. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
16. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
16. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
16. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
16. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
16. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
16. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
16. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  16. 1 16. 2 16. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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17.3 Pri načrtovanju izdelkov si pomagamo tudi s tržnimi raziskavami, glej 
sliko. Kakšno življenjsko dobo bomo upoštevali pri zasnovi digitalnega 
fotoaparata? 
 
         A. Daljšo, ker ljudje kupijo aparat za več let. 

B. Krajšo, ker jih 49 % vprašanih tako misli. 

C. Enako za digitalni kot analogni aparat. 

D. Daljšo, ker je manj dela s servisiranjem. 

E. Krajšo, ker se tehnologija hitro spreminja. 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (17)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
17. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
17. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
17. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
17. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
17. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
17. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
17. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
17. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
17. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  17. 1 17. 2 17. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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KATEGORIJA 2: TEHNIKA IN DRUŽBA 
Standard št. 4: Učenci bodo razvili odnos in razumevanje kulturnih, socialnih, 
gospodarskih in političnih učinkov tehnike in tehnologije. 
  
MPP 18: (D) Uporaba tehnologije vpliva na ljudi na različne načine, vključno z njihovo 

varnostjo, udobjem, izbiro in stališči, ko gre za razvoj in uporabo tehnologij. 

 

18.1 Inženirske vede pojasnjujejo delovanje stvari. Te stvari pa se 
naredijo/izvedejo s pomočjo 
 

A. tehnike. 

B. fizike. 

C. tehnologije. 
D. matematike.  

 

18.2 Kdaj bo letalo bolj stabilno/varno v zraku? 
A. Ko je večja višina leta in hitrost letala. 

B. Ko je bolj trdna jeklena konstrukcija letala. 

C. Ko je uravnotežena masa in lega težišča letala. 
D. Ko je na voljo boljša elektronska oprema v kabini.  

E.  Če je manjše število pogonskih motorjev. 

 

18.3 Poraba goriva osebnega avtomobila pri 4000 obr/min je 6000 cm3/100 km. 
Kakšna poraba v  cm3   /100 km je pri 6000 obr/min ob predpostavki o linearni 
porabi goriva? 
 
 

A. 7000  

B. 8000 

C. 9000 
D. 1000 

E. Drugo. 

 

 

 

Razlog: 

1. Poraba goriva in število obratov sta vedno v razmerju 3/2. 
2. Z večjimi obrati je razlika v porabi manjša. 

3. Razlika v cm3 na 1000 obr/min bo vedno 2000. 

4. Pri 4000 obr/min je poraba najmanjša, nato narašča eksp. 

5. Ni mogoče napovedati. 
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MPP 19: (E) Tehnologija sama po sebi ni niti dobra niti slaba, vendar odločitve o 

uporabi produktov in sistemov lahko povzročijo zaželene ali nezaželene posledice na 

okolje in človeka. 

 

19.1 Kateri izmed naslednjih dejavnikov ni primer negativnih vplivov 
tehnologije? 
 

A. Onesnaževanja zraka. 

B. Erozija tal. 

C. Recikliranje.  

D. Onesnaževanje voda. 

 

19.2 Umetni kolki so tehnološki izdelek, ki nadomestijo okvarjene naravne. 
Kako se to odraža na človeku? 
 

A. Predstavljajo tujek v telesu. 

B. Vsebujejo škodljive snovi za zdravje. 

C. So  trdnostno boljši od naravnih in se počasneje obrabljajo. 
D. Ovirajo gibanje. 

E. Zmanjšujejo cirkulacijo krvi po telesu. 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (18)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
18. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
18. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
18. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
18. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
18. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
18. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
18. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
18. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
18. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  18. 1 18. 2 18. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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19.3 Kljub domnevni škodljivosti mobilnih telefonov število naročnikov raste iz 
leta v leto. Kakšna je bila razlika med razvitim in svetom v razvoju leta 2002 in 
kakšna bo 2011? 

 

A. 5:1, 2:1 

B. 6:1, 1:1 

C. 2:1, 1:1 

D. 6:1, < 2:1 
E. 3:1, >2:1 

 
Razlog: 

1. Število naročnikov raste na potenco 2. 

2. Število naročnikov v razvijajočem svetu raste hitreje kot v razvitem. 
3. Število naročnikov raste po celem svetu. 

4. Telefonija se bo pocenila in je pričakovati slabše aparate. 

5. Število naročnikov pada zaradi končne številke prebivalstva. 

 

 

MPP 20: (F) Razvoj in uporaba tehnologij včasih postavlja etična vprašanja.  

20.1 Zakaj je včasih uvajanje in učinkovita raba izobraževalne tehnologije v 
šolah vprašljiva?  
 

A. Ker ni na voljo vsakomur.  

B. Ker je neodvisna. 

C. Ker je draga.  

D. Ker ne izboljša sveta. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (19)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
19. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
19. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
19. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
19. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
19. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
19. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
19. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
19. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
19. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  19. 1 19. 2 19. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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20.2 Nekateri sodobni visoko-tehnološko razviti produkti so lahko tudi etično 
sporni. Kateri je in zakaj? 
 

A. C, ker ima optimalno število funkcij. 

B. B, ker je kljub višji ceni življenjski 
cikel produkta krajši. 
C. D, ker je predrag. 

D. A, ker večina ljudi ne zna uporabljati 

vseh funkcij. 

E. Nobeden izdelek ni etično sporen. 

 

 20.3  Zakaj je potrebna uvedba rentgena za pregled potnikov na letališčih? 
 

 
A. Za pregled sumljivih potnikov 

B. Za povečanje varnosti na letalih 
C. Ni potrebno, je etično sporno. 

D. Je nevaren za zdravje potnikov. 

E. Za pregled ročne prtljage.  

 

 

 

 

 

 

Izdelek A B C D 
Cena/EUR 3000 7000 7000 8000 
Življenjski 
cikel 
izdelka / 
št. let 

 
3 

 
2 

 
4 

 
5 

Delovne 
funkcije / 
število 

 
6 

 
2 

 
3 

 
1 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (20)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
20. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
20. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
20. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
20. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
20. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
20. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
20. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
20. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
20. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  20. 1 20. 2 20. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

Razlog: 

1. Ker pregleda ljudi preveč osebno. 

2. Ker prepreči vnos nevarnih snovi na letalo. 
3. Ker obseva celo telo. 

4. Ker povzroča pritoževanje in skrb potnikov. 

5. Ker  podrobno pregleda vsebino prtljage. 
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MPP 21: (G) Razvoj in uporaba tehnologij neposredno vpliva na razna gospodarska, 

politična in kulturna vprašanja ter povezane aktivnosti. 

 

21.1 Kakšen naziv bi bil najbolj primeren za nekoga, ki dela s tehnologijami? 
 

A. Znanstveniki. 

B. Mehaniki. 

C. Tehnologi.  
D. Obrtniki. 

 

21.2 Gradnja sodobnih avtocest omogoča 
 

A. varnejši transport. 

B. manjšo porabo goriva. 

C. zmanjševanje števila nesreč.  
D. povečanje transporta in regijske povezanosti. 
E. dobiček gradbenikom in upravljavcu cest. 

 

21.3 Sodobne informacijsko komunikacijske  tehnologije omogočajo nelegalni 
prenos in izmenjavo avtorskih datotek. To ima za posledico 
 

A. večje število prestopnikov. 

B. večjo gospodarsko in kulturno rast družbe. 
C. velik finančni primanjkljaj na strani avtorjev. 

D. manj obiskovanja koncertov in trgovin. 

E. nakup boljših računalnikov. 

 

Razlog: 

1. Ker nove tehnologije omogočajo hitro izmenjavo kulturnih dobrin in 
posledični nakup. 

2. Ker se prenaša veliko virusov in nezaželene pošte. 

3. Ker si ljudje ogledajo  filme, e-knjige in poslušajo glasbo doma. 

4. Da izvedejo hitrejši prenos in izmenjavo vsebin. 

5. Ker ljudje , ki izmenjujejo datoteke, kupujejo manj. 
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Standard št. 5: Učenci bodo razvili razumevanje učinkov tehnologije na okolje.  
 
MPP 22: (D) Ravnanje z odpadki, ki jih proizvedejo tehnološki sistemi, je pomemben 

in aktualen družbeni problem.  

 

22. 1 Reciklirati pomeni 
 

A. da občutno zmanjšamo onesnaževanje. 

B. da ponovno uporabimo izdelke. 

C. da predelamo odpadke v nove uporabne surovine / izdelke.  

D. transport odpadkov na odlagališča. 

 

22.2 Pri uporabi šolske stružnice za struženje kovin nastajajo daljši spiralni 
ostružki-odpadki, ki jih lahko neposredno recikliramo, tako da jih 
 

A. damo v kontejner za kovinske odpadke na šolskem dvorišču. 

B. pretalimo v jeklarski peči. 

C. zavržemo v naravno okolje. 

D. uporabimo v kuhinji pri pomivanju posode, ki ima prežgano maščobo. 
E. očistimo in naredimo razne okraske. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (21)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
21. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
21. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
21. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
21. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
21. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
21. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
21. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
21. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
21. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  21. 1 21. 2 21. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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22.3 Dnevno pridelamo 21 kg raznih odpadkov. 5 kg plastične embalaže, 4 kg 
papirne embalaže, 3 kg olupkov sadja in zelenjave, 3 kg plastenk, 2 kg 
odpadnega papirja in 4 kg vrtnega plevela in ostankov rož. Smetarji na dan 
odpeljejo samo eno vrsto odpadka. Kakšna je možnost, da danes odpeljejo 
biološke odpadke? 
 
 

A. 1 proti 2. 

B. 1 proti 3. 
C. 1 proti 7. 

D. 1 proti 21. 

E. Drugo. 

 

 

MPP 23: (E) Tehnologije se lahko uporabijo tudi za odpravo škode zaradi naravnih 

nesreč in lahko zmanjšujejo količino odpadkov nastalih pri uporabi različnih 

proizvodov in sistemov. 

 

23.1 Kako je mogoče uporabiti tehnologijo za odpravo nastale škode zaradi 
naravnih nesreč? 
 

A. Da najdemo nove načine za zmanjšanje nastajanja odpadkov. 

B. Pri varčevanju z energijo. 

C. Za povečanje rabe obnovljivih virov. 

D. Vse zgoraj navedeno.  

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (22)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
22. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
22. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
22. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
22. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
22. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
22. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
22. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
22. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
22. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  22. 1 22. 2 22. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

Razlog: 

1. Zelenih odpadkov (odrez) je 1/7. 

2. Odpeljanih je 7 kg  od 21 kg odpadkov dnevno. 

3. Imamo tri različne vrste odpadkov. 
4. Ena skupina odpadka je izbrana izmed 6 skupin. 

5. Polovico je bioloških odpadkov. 
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23.2 Odpadke lahko predelamo ali/in uporabimo tudi kot vir energije in s tem 
zmanjšamo količino nastalih odpadkov. Žagovino in sekance lahko uporabimo 
 

A. kot biomaso. 
B. za kompost. 

C. zažgemo  na vrtu. 

D. kot dodatek rožam. 

E. B in C. 

 

23.3 Sežiganje odpadkov  pomeni prihranek energetskih virov, zmanjšanje 
trdnih odpadkov in metana na odlagališčih ter   dodatni vir za ogrevanje  in 
pridobivanje električne energije. 3 je kurišče, 4 grelna posoda iz katere 
gre_________v _________turbino, kjer se proizvaja___________energija. Dimni 
plini pa se očistijo v ______. Katere so manjkajoče besede/številke na črtah? 

 

A. plin, plinsko,kemična, 8 

B. para, parno, kemična, 7 

C. voda, vodno, električna, 6 

D. para, parno, električna, 7 

E. voda, vodno, mehanska, 8 
 

 

                                                              http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4622484.stm 
 

 

                                                                      

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk 

(23)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
23. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
23. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
23. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
23. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
23. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
23. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
23. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
23. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
23. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  23. 1 23. 2 23. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 24: (F) Odločitve za razvoj in uporabo tehnologij pogosto naletijo na odpor 

okoljskih in gospodarskih subjektov, zlasti ko gre za neposredno konkurenco drug 

drugemu.  

 

24.1 Kaj je značilna prednost gorivnih celic? 
 

A. So poceni.  

B. So praktične za uporabo. 

C. Ne onesnažujejo.  
D. So vezane na zaloge v zemlji. 

 

24.2  Ogrevanje na trdna lesna goriva  
 

A. je drago.  

B. onesnažuje okolico. 

C. povzroča izsekavanje gozdov, usedanje površja  in erozijo tal. 
D. nima regulacije izgorevanja. 

E. zahteva več vzdrževanja kotelne naprave.  

 

24.3 S pomočjo katere tehnologije ravnanja z odpadki bi znatno zmanjšali 
količine nastalih komunalnih odpadkov (slika) in prihranil na električni energiji 
čeprav  moramo zanjo dobiti ustrezno soglasje okolice? 

 

         A. Z mehansko predelavo. 

B. Z biološko predelavo. 

C. S sežiganjem. 
D. Z odlaganjem na odlagališčih. 

E. Z ločevanjem odpadkov. 

 

Razlog: 

1. Ker je največ odpadkov bioloških. 

2. Ker se s sežiganjem zmanjša volumen odpadkov do 90 %. 
3. Ker so odpadki počasi razgradljivi pod površjem zemlje. 

4. Ker prihranimo delo v predelovalnici in sortirnici odpadkov. 

5. ker je najbolj učinkovito mletje in stiskanje odpadkov. 
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Standard št. 6: Učenci bodo razvili razumevanje vloge družbe pri razvoju in 
uporabi tehnologij.  
MPP 25: (D) Skozi zgodovino so nastajale nove tehnologije kot posledica 

zahtev/povpraševanja, vrednot in interesov posameznikov, podjetij, industrije in 

družbe. 

  

25.1 Metoda oskrbovanja pridelkov  z uravnavanjem količine vode se imenuje 
 

A. gnojenje.  

B. monokulturno kmetovanje. 

C. namakanje.  
D. hibridna metoda. 

 

25.2 Pri kmetijskih delovnih strojih se uporablja__________in _________s 
katerim zmanjšamo število vrtljajev za delo z delovnimi orodji. Katere so 
manjkajoče besede na črtah? 
 

A. bencinski motor, sklopko 

B. dizelski motor, reduktor 

C. motor na kerozin, reduktor 

D. motor na petrolej, multiplikator 

E. plinska turbina, sklopko 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (24)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
24. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
24. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
24. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
24. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
24. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
24. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
24. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
24. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
24. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  24. 1 24. 2 24. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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25.3 Potreba po reprodukciji in digitalizaciji napisanega ter izpisu dokumentov 
na enem mestu je imela za posledico nastanek 
 

A. digitalnega fotoaparata. 

B. digitalnega tiskarskega stroja. 

C. multipraktika. 

D. več funkcijske naprave. 
E. več funkcijskega  pogonskega stroja. 

 

 

 

 

MPP 26: (E) Uporabo izumov/invencij in inovacij je pripeljala do sprememb v družbi 

in hkrati ustvarila nove potrebe in želje.  

 

26.1  S pomočjo inovacij lahko izumi 
 

A. boljše delujejo. 

B. so cenejši. 

C. so zgrajeni z boljšimi materiali. 

D. vse zgoraj navedeno. 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (25)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
25. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
25. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
25. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
25. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
25. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
25. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
25. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
25. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
25. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  25. 1 25. 2 25. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

Razlog: 

1. Ker opravlja več delovnih operacij naenkrat. 

2. Ker zajame slike in omogoči tiskanje na tiskalniku. 

3. Ker se lahko izvajajo različne vrste digitalne 
    reprodukcije.  
4. Ker omogoča kopiranje slike. 

5. Ker omogoča tiskanje velikih formatov. 



LXVIII 
 

26.2 Potreba po digitalizaciji napisanega teksta je povzročila nastanek 
 

A. fotoaparata. 

B. kamere. 

C. optičnega čitalnika. 
D. spominske kartice. 

E. prenosnega telefona. 

 

26.3 Kupujem nov TV sprejemnik za gledanje na razdalji 2.7 m. Kakšen TV naj 
kupim? 
 

A. CRT, 22", 1280x720 

B. LCD, 37 ", 1920X1080 

C. plazma, 40 ", 1440 x 1080 

D. LCD, 40", 1280 x720 

E. plazma, 60", 1920x 1080 
 

Razlog: 

1. Ker je najcenejši. 

2. Ker je največji % ustreznih testnih elementov za to razdaljo. 
3. Ker plazma potrebuje velik zaslon. 

4. Ker LCD zdrži dalj časa. 

5. Ker plazma porabi več elektrike. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (26)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
26. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
26. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
26. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
26. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
26. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
26. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
26. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
26. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
26. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  26. 1 26. 2 26. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 27: (F) Socialne in kulturne prednostne naloge in vrednote se odražajo v 

tehnoloških napravah.  

 

27.1 Kako se imenuje novi koncept prevoza, ki uporablja oba, bencinski motor 
in električni motor? 
         A. Avtomobili na sončne celice. 

B. Hibridni avtomobil.  
C. Hitri vlak.  

D. Energijsko varčni avtomobil. 

 

27.2 Zračne blazine, varnostna karoserija, ABS, ogledala...so  
A. elementi podvozja avtomobila. 

B. elementi aktivne varnosti. 
C. elementi pasivne varnosti. 

D. deli znotraj avtomobila. 

E. vse zgoraj navedeno. 

 

27.3 Zaradi prevelike porabe energije in ekološkega smoga pri osvetlitvi 
kulturnih in zgodovinskih objektov, se priporoča  

A. izklop vseh luči. 

B. uvedba energijsko varčnih žarnic. 

C. osvetljevanje z led diodami. 

D. osvetljevanje s pomočjo vira energije preko sončnih celic. 
E. usmeritev snopa svetlobe v zemljo. 

 

Razlog: 

1. Da privarčujemo z energijo.  

2. Ker ta svetloba ne onesnažuje neba. 

3. Ker se podnevi polni in ponoči sveti. 
4. Ker je večja trajnost in majhna poraba elektrike. 

5. Ker se od zemlje svetloba ne odbija v nebo. 
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MPP 28: (G) Soočanje s pričakovanji družbe je gonilna sila, ki ima v ozadju sprejetje 

in uporabo proizvodov in sistemov. 

 

28. 1 Na kakšen način lahko sodobne grafične komunikacije škodijo našemu 
okolja? 

A. Z uporabo računalnika.  

B. Z uporabo filma. 

C. Z uporabo tiskarskih plošč.  

D. Z uporabo tiskarskih barv. 
 

28. 2 Poraba papirja se lahko občutno zmanjša 
 

A. z uporabo elektronskih tabel namesto klasičnih. 

B. z elektronskimi čitalniki. 

C. s pošiljanjem e-pošte namesto klasične. 

D. s pisanjem scenarija na usnje. 

E. B in C. 
 

28.3 Jeklarna za lastno preživetje  hoče vpeljati novo tehnologijo pridobivanja 
zelo kvalitetnega jekla. Ta tehnologija povečuje količino škodljivih emisij 
dimnih plinov v zrak, odplak in industrijskih odpadkov.  V jeklarni je zaposlenih 
12 % prebivalstva regije. Kaj storiti? 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (27)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
27. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
27. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
27. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
27. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
27. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
27. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
27. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
27. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
27. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  27. 1 27. 2 27. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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A. Jeklarno zapreti. 

B. Vpeljati alternativno tehnologijo, ki manj onesnažuje, a ni toliko donosna. 

C. Vpeljati novo tehnologijo.  
D. Opustiti proizvodnjo jekla in proizvajati tehnološko čiste produkte. 

E. Drugo. 

 

Razlog: 

1. Ker je delež zaposlenih glede na regijo majhen. 

2. Ker tovarniške prostore lahko uporabljamo za drugo dejavnost. 

3. Zaradi EU okoljskih direktiv, ki jih mora tovarna upoštevati. 

4. Manjša količina produkta pomeni manj odpadkov. 

5. Ker  lahko proizvodnjo preselimo izven kraja. 

 
Standard št.7: Učenci bodo razvili in razumeli vpliv tehnologije na zgodovino.  
 
MPP 29: (C) Veliko izumov/invencij in inovacij je bilo razvitih z uporabo dolgotrajnih in 

metodičnih procesov za testiranje in izpopolnitve.  

 

29.1 Kdo od naštetih so začeli in gradili svoje delo na podlagi prejšnjega dela 
in odkritji drugih? 
 

A. Inženirji.  

B. Znanstveniki. 

C. Tehnologi. 

D. Vsi zgoraj navedeni. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (28)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
28. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
28. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
28. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
28. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
28. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
28. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
28. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
28. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
28. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  28. 1 28. 2 28. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  



LXXII 
 

29.2 Testiranje s katerim potrdimo tehnične lastnosti izdelka za uporabo se 
imenuje 
 

A. izdelava prototipa. 

B. atest. 
C. tehnični pregled. 

D. test življenjske dobe izdelka. 

E. preizkus trdnosti. 

 

29.3 Testiranje programske opreme poteka 
 

A. na pilotnem testu. 

B. z metodo poskusov in napak. 

C. z beta različico. 
D. s poskusno dobo 1 leta. 

E. v tehničnem laboratoriju. 

 

Razlog: 
1. Ker je veliko računalnikov. 

2. Ker preko napak ugotovimo delovanje. 

3. Ker je minimalna doba preizkušanja 1 leto. 

4. Ker najprej organizirana skupina ljudi preskuša opremo 

5. Ker se neuradna verzija tako imenuje in je javno dostopna. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (29)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
29. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
29. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
29. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
29. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
29. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
29. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
29. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
29. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
29. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  29. 1 29. 2 29. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 30: (D) Specializacija/prilagojenost določene funkcije je bila v središču številnih 

tehnoloških izboljšav.  

 

30.1 Kakšna je funkcija pomnilniške kartice digitalnega fotoaparata? 
 

A. Zajem slike. 

B. Shranjevanje slik in/ali posnetkov. 

C. Polnjenje fotoaparata.  

D. Tiskanje slik. 

 

30.2 Kateri sistem lahko poišče osebo z ustrezno napravo za oddajanje 
signala? 
 

A. Geografski informacijski sistem. 

B. Globalni sistem pozicioniranja. 
C. Sistem računalniške simulacije. 

D. Robotski sistem. 

E. Sistem kratkega sporočanja. 

 

30.3 Katero tehnologijo obdelave izberemo za izdelavo predmeta zunanjih 
dimenzij 80 mm x 35 mm x 20 mm podanega na sliki v narisu, ki ga nato še 
prebarvamo ?  
 

A. A1-B2-C1-D1-E1 

B. A1-B2-C2-D2-E2 

C. A2-B2-C2-D3-A1 

D. A3-B2-C3-D3-E2 

E. A3-B2-C1-D2-E1 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 
Material - A Les Kovina Um. snov 
Debelina- B 
(mm) 

10 20 30 

Oblika - C okrogla kvadrat trikotna 
Teh. 
postopek - D 

žaganje vrtanje izrezovanje 

Površinska 
zaščita - E 

brezbarvni 
lak 

barva brušenje 
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MPP 31: (E) Načrtovanje, oblikovanje in konstrukcija/izgradnja objektov za določeno 

storitev oskrbe ali prevoznih sredstev so se razvile iz razvoja tehnik za merjenje, 

krmiljenje in nadzora sistemov in razumevanja prostorskih odnosov.  

 

31.1 Termostat za centralno ogrevanje določa 
 

A. porabo energije in prihranek denarja. 

B. hitrost gibanja zraka v prostoru. 

C. stanje in delovanje grelnika.  

D. temperaturo zraka v zaprtih prostorih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (30)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
30. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
30. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
30. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
30. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
30. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
30. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
30. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
30. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
30. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  30. 1 30. 2 30. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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31.2 Rastlinjak mora imeti dva zračnika, ki se odpreta, ko temperatura v 
rastlinjaku preveč naraste.  Vse to uravnava termostat. Lastniki rastlinjaka 
hočejo, da se zračniki odprejo, ko zrak okoli večine rastlin doseže 33 ° C. Na 
kakšni višini in lokaciji (A-E) na sliki morate namestiti termostat, da daje želene 
rezultate? 
 

 
http://www.act.org/workkeys/assess/tech/sample3.html 

 

A. Okrog 1.2 m od tal na lokaciji A. 

B. Okrog 1.2 m od tal na lokaciji B. 
C. Približno 2.4 m od tal na lokaciji C. 

D. Okrog 2.4 m od tal na lokaciji D. 

E. Blizu vrha strehe na lokaciji E. 
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31.3 Pametno križišče omogoča promet z manj zastoji, bolj čist zrak in manj 
nesreč. Katera slika predstavlja stanje/rezultat pametnega križišča? 

 

     
    

http://luks.fe.uni-lj.si/sl/studij/SUIS/seminarji/knezb/ 

A. B 
B. A 

C. A in B hkrati 

D. nobeno 

E. drugo 

 

Razlaga: 

1. Ker vozila vozijo naravnost. 

2. Ker pametni semafor omogoča promet iz obeh smeri hkrati. 

3. Ker sistem spremlja in sproti uravnava promet. 
4. V obeh primerih so zastoji na križišču. 

5. Križišče deluje boljše brez semaforjev. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (31)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
31. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
31. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
31. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
31. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
31. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
31. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
31. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
31. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
31. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  31. 1 31. 2 31. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 32: (F) V preteklosti se izumi ali inovacije praviloma niso razvijale  na osnovi 

znanja in znanstvenih pristopov.  

32.1 Poklic, ki vključuje oblikovanje/konstruiranje izdelkov ali struktur je 
 

A. inženir. 
B. znanstvenik. 

C. mehanik. 

D. medicinski tehnolog. 

 

32.2 Zakonsko zaščitena in izključna pravica gospodarskega izkoriščanja 
izuma je 
 

A. inovacija. 

B. patent. 
C. invencija (izum). 

D. zakon o gospodarskih družbah. 

E. proizvodnja. 
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32.3  Na sliki imate štiri vijačne zveze. Pri kateri zvezi moramo nujno varovati 
proti odvitju z vzmetno podložko in katero vrste podložke uporabimo? 
Zveza : 

A B C D  
Podložke: 
 

1 2 3 4 5  

 

 

A.   B-1 

B.   A-2 
C.   B-3 

D.   C-4 

E.   D-2 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (32)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
32. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
32. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
32. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
32. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
32. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
32. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
32. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
32. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
32. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  32. 1 32. 2 32. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

Razlog: 
1. Ker zveza nima matice. 

2. Ker ima zveza stebelni vijak. 

3. Ker se matica lahko odvije. 

4. Ker lahko izpade vijak iz zveze. 

5. Ker z zavihkom podložke  zavarujemo proti odvitju. 
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KATEGORIJA 3: OBLIKOVANJE IN PROJEKTIRANJE 
 
Standard št. 8: Učenci bodo razvili razumevanje lastnosti oblikovanja in 
konstruiranja / projektiranja.  
 
MPP 33: (E) Oblikovanje in projektiranje je ustvarjalni proces načrtovanja, ki vodi do 

uporabnih proizvodov in sistemov.  

 

33.1 Ko uporabiš računalnik in tiskalnik za izdelavo letaka ali revije, se to 
imenuje 
 

A. tiskanje. 

B. video produkcija. 

C. namizno založništvo.  
D. grafično oblikovanje. 

 

33.2 Tehnična dokumentacija, ki vsebuje podatke o izdelovalnih postopkih je 
 

A. delavniška risba. 

B. tehnološki list. 
C. sestavna risba. 

D. tehnična risba. 

E. montažna risba. 
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33.3 Na sliki imaš stojalo za zobne ščetke iz umetne snovi. Pravilno sestavi 
tehnologijo nastanka? 

 

A. G-B-C-D-E-A-H-F 
B. A-B-D-E-C-F-G-H 

C. G-B-D-E-C-A-H-F 

D. B-G-D-E-F-A-C-H 

E. G-B-H-C-D-E-A-F 

 

   

 

 

 

 

MPP 34: (F) Ni popolnega modela ali konstrukcije / projekta.  

 

34.1 Proces, ki sledi opredelitvi problema se imenuje 
 

A. raziskava in načrtovanje.  

B. možganska nevihta. 

C. vzpostavitev kriterijev.  

D. ustvarjalno razmišljanje. 

 

 

 

 

Tehnologije 
izdelovanja: 
A - Lepljenje 

B - Zarisovanje 

C - Vrtanje izvrtin 

D - Segrevanje 

E - Upogibanje 

F - Vrednotenje 

G - Skiciranje ideje 

H- Izdelava tehnične    

dokumentacije 

 
OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (33)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
33. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
33. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
33. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
33. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
33. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
33. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
33. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
33. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
33. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  33. 1 33. 2 33. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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34.2 Prva delovna različica izdelka se imenuje 
 

A. model. 

B. skica. 

C. slika. 

D. prototip. 
E. preskušanje mehanskih lastnosti. 

 

34.3 Konstrukcija zgradb v velikih mestih postaja čedalje 
 

A. bolj masivna. 

B. prožnejša. 

C. višja. 
D. dražja in na velikih površinah. 

E. elegantna. 

 

Razlog: 

1. Moderne oblike. 

2. Boljši materiali, statični/varnostni  preračuni konstrukcije. 
3. Zaradi materialov iz umetnih snovi. 

4. Vgrajenega je vedno več betona. 

5. Prednost imajo nižje zgradbe na velikih površinah. 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (34)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
34. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
34. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
34. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
34. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
34. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
34. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
34. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
34. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
34. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  34. 1 34. 2 34. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 35: (G) Zahteve za oblikovanje in projektiranje so sestavljene iz meril/kriterijev 

in omejitev. 

 

35.1 Katere postavke je potrebno opredeliti v prvem koraku procesa 
oblikovanja? 
 

A. Želene potrebe in zahteve. 

B. Motive/zasnove in potrebe. 

C. Težave in zahteve. 

D. Rešitve in probleme. 

 

35.2 Kateri kriterij ni primer merila za izdelavo izdelka?  
 

A. Zahteve iz razpisne dokumentacije projekta. 

B. Servisiranje, visoka cena, funkcionalnost, uporabnost. 
C. Varnost izvedbe in vpliv na okolico. 

D. Združljivost z ostalimi sistemi ali postopki. 

E. B in D. 

 

35.3 Konceptne različice (KR) produkta vrednotimo po tehničnih in ekonomskih 
kriterijih. Odločamo se med KR 1 in KR 2. Katero KR izberemo in katera bi bila 
najboljša izmed označenih na diagramu? 

 

A. KR1, KR3. 

B. KR2, KR4. 

C. KR1, KR4. 

D. Vseeno, KR3. 
E. Vseeno, KR4. 

 

Razlog: 

1. Ker je KR1 boljše tehnične izvedbe. 

2. Ker je KR2 boljše ekonomske izvedbe. 

3. KR4 je uravnotežen tehnično in ekonomsko. 

4. Sta na isti krivulji in sta enakovredna. 

5. Ekonomski kriteriji sploh niso pomembni. 



LXXXIII 
 

 

 

Standard št. 9: Učenci bodo razvili razumevanje tehnološkega / inženirskega 
oblikovanja in projektiranja.  
 
MPP 36: (F) Oblikovanje/projektiranje vključuje niz korakov, ki jih je mogoče izvajati v 

različnih zaporedjih ter jih ponavljati po potrebi.  

36.1 Prvi korak v procesu reševanja določenega tehnološkega problema je 
 

A. oblikovanje kriterijev.  

B. vrednotenje rešitve. 

C. možganska nevihta. 

D. opredelitev problema. 
 

36.2 Pri izdelavi vijačne spone iz jeklenega traku 150 mm x 20mm x 3 mm na 
sliki vrežemo navoj vretena. Kakšen navoj vrežemo? 
 

A. M10 

B. M7 

C. E10  

D. M4 
E. W6 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (35)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
35. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
35. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
35. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
35. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
35. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
35. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
35. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
35. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
35. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  35. 1 35. 2 35. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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36.3 Proces konstruiranja na splošno sestoji iz štirih faz: A-zasnova osnutka v 
merilu, B-oblikovanje in konstruiranje delov, C-izdelava različic, D-načrtovanje. 
Sestavi pravilni vrstni red! 
 

A. A-B-C-D 

B. D-C-B-A 

C. D-A-C-B 

D. D-C-A-B 
E. A-D-C-B 

 

 

 
MPP 37: (G) "Možganska nevihta" je tehnika ustvarjalnega razmišljanja, primerna za 

skupinsko reševanje problemov pri oblikovanju/projektiranju, kjer vsaka oseba v 

skupini predstavi svoje ideje na odprtem forumu.  

 

37.1 Kadar se od skupine ali posameznikov zahteva, da navedejo ali zagotovijo 
toliko rešitev kot jih je največ mogoče v kratkem času, se to imenuje 
 

A. motivacijski trening.  

B. skupinsko ocenjevanje. 

C.  modeliranje.  

D. možganska nevihta. 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (36)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
36. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
36. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
36. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
36. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
36. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
36. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
36. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
36. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
36. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  36. 1 36. 2 36. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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37.2 Ustvarjalnost se z izkušnjami 
 

A. sorazmerno povečuje. 

B. sorazmerno zmanjšuje. 

C. najprej narašča, doseže maksimum in nato vedno pade. 

D. je konstanta ves čas. 

E. narašča, doseže maksimum, lahko pade ali naraste zaradi miselnega 
odmika. 

 

37.3  S pomočjo "možganske nevihte" so učenci dobili naslednje zamisli. 
 

Sedežno garnituro potrebujemo kot: 
A-zapolnitev prostora F-narejen po lastnem okusu, 
B -modni videz G-poceni izdelek 
C-iz materiala, ki ne vleče nase živalske dlake H-izdelek, ki je videti drag, 
D-udobje I - pripraven za majhne otroke 
E- da gre skozi vrata stanovanja J -se lahko pere ali čisti 

 

 
Kakšna garnitura naj bo primerna za starejšo osebo, ki živi s psom v manjši 
pritlični vrstni hiši z atrijem?  

 
A. C-D-G-J 
B. A-B-H-J 

C. C-E-G-J 

D. A-G-H-J 

E. C- D-F-J 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (37)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
37. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
37. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
37. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
37. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
37. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
37. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
37. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
37. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
37. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  37. 1 37. 2 37. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 38: (H) Modeliranje, testiranje, vrednotenje in spreminjanje se uporabljajo za 

prenos zamisli v praktične rešitve. 

 

38.1 Proizvodna metoda, ki spreminja podobo materiala se imenuje 
 

A. dodelava. 

B. oblikovanje. 

C. prilagajanje. 

D. združevanje. 

 

38.2 Pri izdelavi plovnega modela ladjice/jadrnice iz balze upoštevamo 
 

A. dimenzije glede na pravo velikost. 

B. plovnost modela ladjice/jadrnice. 

C. večja jadra kot je trup ladjice/jadrnice. 

D. dimenzije in dejanske razmere gibanja jadrnice po vodi. 
E. ustrezno krmiljenje ladjice/jadrnice. 

 

38.3 Pri umerjanju treh vzmeti smo dobili raztros rezultatov kot je na sliki. 
Katera vzmet je najbližje zahtevani za k=1 N/mm? 

 

A. C 

B. A 
C. B 

D. A in B 

E. Nobena. 

 

 

 

Razlog: 

1. Ker raztezek vzmeti narašča premo sorazmerno. 

2. Ker se raztezek premo sorazmerno zmanjšuje.  

3. Ker k=1 N/mm pomeni nagib premice 45°. 
4. Ker se raztezek s povečevanjem sile ne spreminja. 

5. Vzmet C ima bolj strmo karakteristiko od vseh ostalih. 
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Standard št. 10 : Učenci bodo razvili razumevanje vloge odpravljanja težav, 
raziskav in razvoja, izumov/invencij in inovacij ter eksperimentiranja za 
reševanje problemov.  
 
MPP 39: (F) Odpravljanje težav je metoda reševanje problemov, uporabljena za 

določitev vzroka napake v tehnološkem sistemu.  

 

39.1 Preden je nov izdelek poslan v proizvodnjo je potrebno 
 

A. ovrednotiti rešitev in tržiti izdelek. 

B. izdelati prototip in ga preizkusiti. 
C. tržiti izdelek in ga preskusiti. 

D. določiti probleme in izdelati prototip. 

 

39.2 Pločevinasto ptičjo hišico, ki naj bi zdržala 15 let naredimo iz  
A. jekla.  

B. bakra. 
C. kombinacije bakra in aluminija. 

D. pocinkanega jekla. 

E. B in C. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (38)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
38. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
38. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
38. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
38. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
38. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
38. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
38. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
38. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
38. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  38. 1 38. 2 38. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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39.3 Motorno kolo želimo  usposobiti za vožnjo v strm klanec. Zamenjamo 
zadnji zobnik (damo večjega po premeru)  in podaljšamo verigo. Na vsakem 
zelo ostrem ovinku mu pri določenih vrtljajih pade veriga z verižnika. Kaj 
storimo? 

A. Zamenjamo zadnji zobnik. 

B. Bolj napnemo verigo. 

C. Zmanjšamo hitrost v ovinku. 

D. Zamenjamo verigo. 
E. Pobrusimo zadnji zobnik. 

Razlog: 

1. Damo star zobnik, da teče brez trenja. 

2. Ker ne more pasti dol, če je bolj napeta. 

3. Različno obrabljeni členki povzročijo neenakomeren tek. 
4. Pri ožjem zobniku veriga bolj nalega.  

5. Zmanjšamo sile na verigo. 

 

 
 
MPP 40: (G) Invencija/izum je nova zamisel, ki je obetavna in rešuje problem ali 
nerešeno potrebo, ni pa nujno da se v prihodnosti izkaže kot uporabna. 
Invencija/izum je proces obračanja zamisli in domišljije za uporabo pri 
napravah in sistemih, medtem ko je inovacija proces spreminjanja obstoječega 
proizvoda ali sistema za njegovo izboljšanje. Inovacija je tudi uporabna novost, 
katere koristnost se je potrdila na trgu. Tehnična izboljšava je tehnična rešitev, 
dosežena z racionalnejšo uporabo znanih tehničnih sredstev in tehnoloških 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (39)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
39. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
39. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
39. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
39. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
39. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
39. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
39. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
39. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
39. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  39. 1 39. 2 39. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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postopkov, s katerimi se doseže večja storilnost, boljša kakovost proizvodov, 
prihranek pri materialu, boljša kontrola proizvodnje, boljša varnost pri delu. 

 
40.1 Izum je prenos zamisli in domišljije v novo napravo, medtem ko je 
inovacija 
 

A. prenos zamisli, ki se pretvori v ustvarjanje.  

B. oblikovanje opreme. 

C. popravilo pokvarjenega izdelka/naprave. 

D. sprememba obstoječega proizvoda ali sistema, ki omogoča boljše 
delovanje. 

 

40.2 Pri razvoju kolesa sta predstavljala ogrodje in sedež _______ V-zavore pa 
so bile_________ 
 

A. invencijo/izum, inovacija. 

B. inovacijo, tehnična izboljšava. 
C. inovacijo, invencija/izum. 

D. tehnična izboljšavo, inovacija. 

E. inovacijo, inovacija. 

 

40.3 Zunanji pomnilnik USB ključ je bil izum na področju IKT. Inovacija pa je 
postal, ko 

A. so ga izboljšali. 

B. so ga naredili za 32 GB. 

C. so ga začeli ljudje kupovati. 
D. sploh ni bil inovacija. 

E. so mu dali svoj operacijski sistem. 

 

Razlog: 
1. Dobil je tržno vrednost. 
2. Boljše ohišje. 

3. Večja kapaciteta je inovacija. 

4. Je del računalniških komponent.  

5. Za lažjo navigacijo. 
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MPP 41: (H) Nekatere tehnološke probleme  je najbolje rešiti s pomočjo poskusov / 

eksperimentov. 

 

41.1 Kaj je nadzorovan način za  odkrivanje novega znanja?  
 

A. Teorija. 

B. Metoda poskusov in napak. 

C. Eksperimentiranje. 
D. Opredelitve problema. 

 

41.2 S katerim tehnološkim postopkom najbolj ponazorimo torne lastnosti 
materiala (trenje)? 
 

A.  S struženjem. 

B.  Z žaganjem. 

C.  Z vrtanjem. 

D.  Z brušenjem. 
E.   Rezanje polistirena. 

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (40)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
40. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
40. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
40. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
40. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
40. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
40. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
40. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
40. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
40. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  40. 1 40. 2 40. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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41.3 Torno kolo rahlo podrsava in žarnica slabše sveti. Kdaj bo žarnica na 
kolesu močneje svetila, tudi ko kolo ne spodrsava? 
 

A. Ko bo torno kolo dinama večje. 

B. Ko bo večja pritisna sila na gumo. 

C. Ko bo obseg kolesa večji. 

D. Ko vozimo počasneje. 

E. B in C. 
 
Razlog: 

 

1. Se poveča trenje. 

2. Je večja sila trenja. 

3. Ker je manj upora. 

4. Ker je manjše prestavno razmerje tornega gonila 

5. 2 in 4. 

 
 
KATEGORIJA 4: ZMOŽNOSTI ZA USTVARJANJE TEHNOLOŠKE DRUŽBE 
Standard št. 11: Učenci bodo razvili sposobnosti/zmožnosti za uporabo 
procesov oblikovanja in projektiranja.  
 

MPP 42: (H) Praktično izvesti proces oblikovanja/ projektiranja za reševanje 

problemov v in zunaj laboratorija-razreda.  

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (41)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
41. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
41. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
41. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
41. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
41. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
41. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
41. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
41. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
41. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  41. 1 41. 2 41. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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42.1 Termoplasti niso odporni proti povišani temperaturi, tako ob segretju 
najprej postanejo ___ primerni za oblikovanje, nato pa tekoči primerni za ____. 

A. plastični, brizganje.  
B. elastični, oblikovanje. 

C. vroči, ulivanje.  

D. elastični, modeliranje. 

 
42.2 Preskus sposobnosti letenja zmaja izvajamo _________in 
preskusimo_________.  
 

A. ob vetru; dolžino in debelino vrvice 

B. zunaj; dolžino vrvice, material in velikost letalne površine 
C. kjerkoli; velikost in material letalne površine 

D. A in B 

E. v laboratoriju; velikost letalne površine 

 
42.3 Za šolsko učilnico zasnujemo večje stojalo za večje število svinčnikov. 
Katero idejo lahko uporabimo? 

         A     B      C     D   
      http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/mase/stojalo4.htm 

A. B 

B. A 

C. D 

D. C 
E. B in C. 

Razlog: 

1. Ker ne padejo ven. 

2. Ker jih lahko naložimo en čez drugega. 

3. Boljši izkoristek prostora. 

4. Tudi pri prenašanju so stabilni. 

5. Se ne dotikajo z ostrimi konicami. 
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MPP 43: (I) Navesti kriterije in omejitve pri oblikovanju/ projektiranju.  

 
43.1 Mehanske napetosti v  konstrukciji/materialu so omejitve za načrtovanje, 
medtem ko so kriteriji 
 

A. jasna opredelitev problema.  

B. problemi, ki se ukvarjajo z družbo. 

C. elementi problema, ki ga je treba rešiti.  

D. težave, ki lahko vplivajo na posameznike. 

 

43.2 Nosilnost mostu z jeklenimi vrvmi kot je na sliki povečamo z 
 

A. daljšimi jeklenimi vrvmi. 

B. višjimi nosilnimi stebri. 

C. debelejšo podlago 

asfalta na mostu. 

D. debelejšimi vrvmi. 

E. manjšim številom 

nosilnih stebrov. 

 
 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (42)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
42. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
42. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
42. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
42. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
42. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
42. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
42. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
42. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
42. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  42. 1 42. 2 42. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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43.3 Katera dvojica kriterijev se neposredno nanaša / vsebuje elemente 
mehanskih lastnosti materiala? 

A. C  

B. A 

C. D 

D. E 

E. B 
 

Razlog: 
1. Ker sta oba elementa povezana z mehansko trdnostjo ali razm. 
napetosti. 

2.   Stroški so odvisni tudi od okoljskih dejavnikov. 

3.   Ker vsebuje inovacijske elemente. 

4.   Ker je funkcionalna konstrukcija tudi udobna.  

5.   Ker ima bolj trdna konstrukcija manjši vpliv na okolje. 

 

MPP 44: (J) Izdelati dvodimenzionalne in tridimenzionalne predstavitve izdelane 

rešitve.  

 

44.1 Primeri dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih oblik so 
 

A. skice. 

B. tehniške risbe. 

C. računalniško podprti modeli. 

D. vse zgoraj navedeno. 

Kriteriji izdelave: 
A Funkcionalnost Udobnost 

B Enostavnost izvedbe Inovacijski 
elementi 

C Vpliv na okolje Trdnost 

D Združljivost z ostalim 
sistemom ali postopki, 

Cena (stroški dela 
in materiala), 

E Koeficient (faktor) 
varnosti konstrukcije  

Prožnost 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (43)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
43. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
43. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
43. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
43. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
43. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
43. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
43. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
43. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
43. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  43. 1 43. 2 43. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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44.2 Na risbi narisan lik je 
 

A. elipsa v pravokotni projekciji. 

B. krožnica v pravokotni projekciji. 

C. krožnica v dimetrični projekciji. 

D. krožnica v izometrični projekciji. 

E. elipsa v izometrični projekciji. 

 

44.3 Za tridimenzionalne upodobitve je značilno, da 
 

A. so dimenzije X,Y,Z v določenem ali poljubnem merilu. 

B. imamo samo en pogled izdelka. 

C. navadno rišemo tanjše predmete. 

D. kotiramo lahko kjerkoli na risbi. 

E. navadno ni podanih dimenzij. 

 

Razlog: 

 

1. Ker lahko rišemo/skiciramo pod različnim ali določenim kotom. 

2. Ker jih lažje narišemo, ker so tridimenzionalni. 

3. Z enim pogledom vidimo vse dimenzije. 

4. Ker jih ne rabimo, ampak samo sliko brez mer. 

5. ker ne veljajo pravila tehniškega risanja. 

  

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (44)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
44. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
44. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
44. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
44. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
44. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
44. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
44. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
44. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
44. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  44. 1 44. 2 44. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 45: (K) Preizkušanje/izboljševanje in vrednotenje modela zasnovanega na 

kriterijih in z omejitvami.  

 

45.1 Prednost stroja za hitro izdelavo prototipov je 
 

A. da je izdelek  izdelan iz kovine.  

B. da lahko naredi končno kopijo/repliko izdelka. 

C. hitrejša izdelava ob povečanju stroškov v primerjavi z ulivanjem. 

D. izdelava v nekaj minutah.  
 

45.2 Življenjsko dobo modela na sliki preverimo s/z 
 

A. nateznim preskusom. 

B. segrevanjem modela. 

C. upogibnim preizkusom. 

D. obračanjem ročice zobniškega gonila. 
E. tlačnim preizkusom. 

 

45.3 Pri konstrukciji ostrešja ugotovimo, da se je ob pretežkem snegu en tram 
ostrešja (špirovec) preveč upognil. Kaj naredimo? 

 

A. Zamenjamo tram.  

B. Ne naredimo nič. 

C. Vzporedno vstavimo dodatni tram. 
D. Na delu upogiba pritrdimo/zabijemo desko. 

E. Odstranimo snegobrane s strehe. 

 

Razlog: 

1. Damo močnejši tram (večji prerez). 

2. Ker je les upogljiv. 

3. Prevzame del bremena. 
4. Bo bolj togo. 

5. Sneg hitreje zdrsne s strehe. 
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MPP 46: (L) Izdelati izdelek ali sistem in ga tudi tehnično dokumentirati. 

 

46.1 Pri učni izdelavi izdelka je potrebno uporabiti dokumentiranje rešitve s/z 
 

A. fotoaparatom (fotografija).  

B. konstruktorskim portfeljem (dokumentiranje s portfeljem). 

C. delovnim poročilom. 

D. vse zgoraj navedeno. 

 

46.2 Pred izdelavo izdelka naredimo ____________po končani izdelavi pa 
_________, kjer so razvidne vse montažne mere. Katere so manjkajoče besede 
na črtah? 
 

A. skico, delavniško risbo 

B. osnutek, sestavna risba 
C. delavniška risba, montažna risba 

D. osnutek, tehnološki list 

E. delavniška risba, sestavna risba 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (45)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
45. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
45. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
45. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
45. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
45. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
45. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
45. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
45. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
45. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  45. 1 45. 2 45. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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46.3 Na sliki je delavniška risba vretena, kjer  
 

A. so okrogline označene s □. 

B. razdalja kotirnih črt od lika je 5 mm. 

C. oznaka navoja v colah. 
D. so podane vse mere in oznake za obdelavo. 

E. narisan v merilu M 1:1. 

 

 

 
Standard št. 12 : Učenci se bodo naučili kako se uporabljajo in vzdržujejo 
tehnološki proizvodi in sistemi.  
 
 MPP 47: (H) Uporabiti podatke iz priročnikov, protokolov ali pa s pomočjo 

opazovanja izkušenih ljudi videti in razumeti, kako stvari delujejo.  

 

47.1 Kadar imate težave z napravo na vašem domu, se najprej obrneš na  
 

A. knjižnico/internet. 

B. pomoč uporabnikom. 

C. navodila za uporabo.  
D. učitelja/svetovalca. 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (46)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
46. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
46. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
46. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
46. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
46. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
46. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
46. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
46. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
46. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  46. 1 46. 2 46. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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47. 2 Pri sestavljanju notranjega predala na sliki na zadnje montiramo 
 

A. stranico 1 in vodila 5. 

B. stranici 1 in 4. 

C. stranico 4 in dno predala 6. 

D. stranico 4 ali 1 in vodila 5. 

E. dno predala 6 in vodila 5. 

 

47.3  Na slikah A in B imaš razloženo kako deluje toplotna črpalka. Iz katere 
slike razbereš, da dobimo več ali enako energije kot jo vložimo? 

A         B  
                     http://varcevanje-energije.si/                                                                                     http://www.biotherm.si/ 

 

A. B. 

B. A. 
C. A in B. 

D. Iz nobene. 

E. Dobljena količina energije ni odvisna  od vložene energije. 

 

Razlog: 

1. Ker lahko razberemo temperaturo. 

2. Ker ni pomembno. 

3. Vidimo neposredno moč. 
4. Na obeh vidimo, da ogrevamo dom. 

5. Vložimo enako količino energijo kot jo potem dobimo. 

 

 

 

 



C 
 

 

 

MPP 48: (I) Varno uporabiti orodja, materiale, pripomočke, stroje in naprave za 

diagnosticiranje, prilagoditev/optimizacijo in popravilo sistemov.  

 

48.1 Pri vgradnji ali popravilu elektronske naprave so najbolj pomemben vidik, 
ki se ga moramo držati 
 

A. priporočena navodila. 

B. priročnik. 

C. shema montaže. 

D. varnostni postopki. 
 
48.2 Pri delu ___________za rezanje polistirena (na sliki)  moramo___________. 
Vstavi manjkajoče besede na črte!  
 

A.   s strojem; paziti na električni tok 

B.   z napravo; biti pozorni na vročo rezalno žico 

C.   z orodjem; nositi zaščitna očala in rokavice 

D.   z napravo; uporabljati tehnični priročnik za delo z napravo  

E.   s pripomočkom; upoštevati navodila za varno delo 

 
 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (47)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
47. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
47. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
47. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
47. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
47. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
47. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
47. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
47. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
47. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  47. 1 47. 2 47. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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48.3 Debelejši karton  600 mm x 400 mm x 5 mm hočemo prerezati na polovico. 
S čim ga prerežemo,  da se rob kartona ne trga? 
 

A. Z nožem za karton. 

B. Z nožem za papir. 

C. Z vzvodnimi škarjami. 
D. Z vibracijsko žago. 

E. Z vbodno žago. 

 

Razlog: 

1. Debeline nad 6 mm žagamo na vibracijski žagi. 

2. Je najhitreje. 

3. Je najvarneje. 

4. Je dovolj trden, da ga lahko prestrižemo. 
5. Ne porabimo električne energije. 

 

MPP 49: (J) Uporabiti računalnike in kalkulatorje v različnih aplikacijah.  

 
49.1 Naprava, ki se uporablja za spremljanje delovanja in odkrivanje težav na 
avtomobilih je 

A. računalnik. 
B. osciloskop. 

C. ultrazvok. 

D. elektronski priročnik. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (48)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
48. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
48. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
48. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
48. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
48. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
48. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
48. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
48. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
48. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  48. 1 48. 2 48. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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49.2 S pametnim telefonom na sliki lahko prenašamo fotografije na računalnik 
preko 

A. usb kabla in čitalnika kartic. 

B. elektronske pošte.  

C. radijske zveze (bluetootha). 

D. USB ključa. 

E. A,B in C. 
 

49.3  S pomočjo računalnika narišemo tehnično dokumentacijo. 2D risbe s 
__________, 3D modele pa s _________.  
 

A. autocad, ciciCad 

B. word, ciciCad 

C. ciciCAD, SketchUp 

D. beležnica, CorelDraw 

E. word, excel 

 

MPP 50: (K) Upravljati/voditi in vzdrževati sisteme za dosego določenega namena. 

 

50.1 Da bi lahko tehnik popravil  določeno napravo ali stroj, mora imeti veščine  
A. biti sposoben razumeti delovanje in vzdrževanje. 

B. biti sposoben odpraviti problem v nekaj minutah. 

C. biti sposoben brati navodila. 

D. nobena od zgoraj navedenih. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (49)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
49. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
49. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
49. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
49. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
49. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
49. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
49. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
49. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
49. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  49. 1 49. 2 49. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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50.2  _________temelji na dolgoletnih izkušnjah, kar omogoča, da na osnovi 
predhodnih okvar pravočasno ugotovimo vzroke in jih odpravljamo. 
Načrtujemo ga v naprej po določenih urah obratovanja. Kaj je to? 
 

A. Tekoče/redno vzdrževanje. 

B. Vzdrževanje za preprečevanje napak. 
C. Mesečno vzdrževanje strojev in naprav. 

D. Celovita obnova tehnološkega sistema. 

E. Redno/letno vzdrževanje. 

 
50. 3 Upravljavec mešalnika betona pripravlja betonsko mešanico za gradnjo 
hiše. Pri betoniranju se pojavi po sestavi različna mešanica betona. Kaj je 
narobe z mešalnikom? 
 

A. Se prepočasi vrti. 

B. Se prehitro vrti. 

C. Nič ni narobe. 
D. Premajhen nagib posode. 

E. Premalo časa mešanja. 

 

Razlog: 

1. Ni dovolj zmešano. 

2. Preveč vode v zmesi. 

3. Večji nagib, bolj se meša.  
4. Nepravilna sestava zmesi, dane v mešalnik.  
5. 1 in 2. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (50)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
50. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
50. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
50. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
50. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
50. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
50. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
50. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
50. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
50. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  50. 1 50. 2 50. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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Standard št. 13: Učenci bodo razvijali sposobnosti za oceno vpliva proizvodov 
in sistemov.  
 
MPP 51: (F) Zasnova/projektiranje in uporaba instrumentov za zbiranje podatkov. 

 
51.1 Rezultat zbiranja vremenskih parametrov in zajema radarskih in drugih slik  
se  imenuje/jo 
 

A. znanstvena metoda. 

B. proces raziskav. 

C. podatki.  
D. zaključek. 

 

51.2 Metoda meritve obiskanosti spletnih strani se imenuje 

 

A. pop up. 

B. števec obiskov. 

C. piškotki. 

D. iskalnik. 

E. spletna anketa. 

 

51.3 Pri zajemu slike uporabljamo tri USB kamere ločljivosti  A - (640 x 480) 
točk, B- (480 x 320) točk in C-(352 x 288). Vsaka naredi 29 slik na uro. Največ 
koliko slik ločljivosti (480  x 320) točk lahko dobimo z obdelavo po 2 urah 
snemanja? 

 

A. 58 

B. 87 

C. 29 

D. 116 
E. 174 

 

 

 

Razlog: 

1. Ker jih vsako uro naredimo 29. 

2. Ker jih snemamo lahko s kamero B. 

3. Ker lahko povečamo ločljivost slik. 

4. Ker lahko zmanjšamo ločljivost slik. 
5. Na kameri poljubno spreminjamo ločljivost. 



CV 
 

 

 

MPP 52: (G) Uporabiti zbrane podatke za analizo in načrtovanje izpopolnjenih 

trendov, da bi opredelili/določili pozitivne in negativne učinke tehnologije.  

 

52.1 Zbrani podatki iz poškodovanega objekta lahko pomagajo gradbenikom za 
 

A. sestavljanje baze podatkov. 

B. izvajanje raziskave in vprašalnikov. 

C. izgradnjo novih modelov zgradb. 

D. načrtovanje novih in varnih zgradb. 
 

52.2 Z enakomernim vrtenjem zobnikov na sliki izvajamo preskus materiala-
lesa za določanje 
 

A. upogibne trdnosti. 

B. povesa materiala. 

C. cepljivosti lesa. 

D. lomne žilavosti. 
E. življenjske dobe lesenega vzorca. 

  

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (51)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
51. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
51. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
51. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
51. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
51. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
51. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
51. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
51. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
51. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  51. 1 51. 2 51. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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52. 3 Pri zagonu petih tehnologij T 1-5 smo spremljali dobiček, ki je prikazan na 
sliki. Katera tehnologija je najbolj stabilna in se jo splača obdržati? 

 

A. T1. 

B. T2. 

C. T3. 

D. T4. 
E. T2 in T5. 

 

 

MPP 53: (H) Prepoznati trende in spremljati možne posledice tehnološkega razvoja 

vključno z možnostjo napovedi in tehnološkega predvidevanja.  

 

53.1 Metoda, ki nam pomaga odpraviti posledice nepravilnega delovanja stroja 
ali naprave se imenuje 
 

A. odpravljanje napak/težav. 

B. izdelava in preskušanje prototipa. 

C. projektiranje tehnološko izboljšanih strojev in naprav. 

D. vzdrževanje strojev in naprav. 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (52)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
52. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
52. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
52. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
52. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
52. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
52. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
52. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
52. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
52. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  52. 1 52. 2 52. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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53.2 Znana tehnologija je A1-B1-C1-D2-C4. Kako se imenuje  tehnologija 
izdelave okroglega toplotnega izolatorja iz umetne snovi, katerega po ulivanju 
še molekularno površinsko obdelamo?  
 

 

A. A2-B3-C3-D3-E2 

B. A3-B2-C3-D2-E2 
C. A4-B2-C3-D1-E1 

D. A1-B2-C1-D2-E2 

E. A3-B2-C2-D3-E2 

 

53.3 Kakšen bo dobiček v EUR tehnologije T4 za mesec marec 2010? Bo 
približno 
 

A. 1000. 

B. 1100. 
C.  950. 

D. 1200. 

E.  900. 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (53)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
53. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
53. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
53. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
53. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
53. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
53. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
53. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
53. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
53. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  53. 1 53. 2 53. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

 

Alternative 
 

1 2 3 4 5 

Kriteriji 
 

 

A. Material 
 

glina kovina umetna 
snov 

odpadki  

B. Oblikovalni 
postopek 

vlečenje vlivanje stiskanje   

C. Kalilni 
postopek 

žganje kemični molekularni   

D. Lastnosti 
izdelka 

neprozoren toplotno  
izolacijski 

elastičen estetski  

E. Oblika 
 

kocka krogla sklopljiv kvader cev 
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MPP 54: (I) Razložiti/pojasniti in oceniti točnost pridobljenih informacij in določiti, 

kakšna je koristnost/uporabnost. 

 

54.1 Kaj izvajajo inženirji na obstoječih izdelkih in sistemih, da ugotovijo, če so 
koristni ali ne? 
 

A. Vrednotenje in ocenjevanje. 

B. Analiziranje in izgradnja. 

C. Diagnosticiranje in uničenje.  

D. Ovrednotenje in izumljanje. 

 

54.2 GPS sprejemnik sprejema podatkovne paketke od satelitov. Bolj uporabni 
podatki o našem položaju bodo, če bo aktivnih satelitov 
 

A. 3. 

B. 4. 

C. 15. 

D. 12. 

E. 5. 

 

54.3 Pri izdelavi izdelka iz kartona merimo povprečni čas učenca pri 
posameznih tehnoloških postopkih (TP).  Ali bo lahko učitelj normalno izvedel 
šolsko uro in pri katerem TP se morajo učenci še posebej uriti? 
         

        A. Ne; pri luknjanju. 

B. Da; pri rezanju. 
C. Ne; pri prerisovanju. 

D. Da; pri sestavljanju. 

E. Da, pri prerisovanju. 
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KATEGORIJA 5: SVET OBLIKOVANJA, KONSTRUIRANJA IN PROJEKTIRANJA 
 
Standard št. 14: Učenci bodo razvili razumevanje in bodo sposobni/zmožni 
izbrati in uporabljati medicinske tehnologije.  
 
MPP 55: (G) Napredek in inovacije na področju medicinske tehnologije se uporabljajo 

za  izboljšanje zdravstvenega varstva.  

 

55.1 Tehnologije pomagajo na področju zdravja in medicine pri 
 

A. zdravljenju bolezni.  

B. preprečevanju bolezni. 

C. diagnosticiranju/ugotavljanju bolezni.  

D. vse zgoraj navedeno. 
 
55.2  Za preprečevanje širjenja pljučnih obolenj se uporablja/jo 

A. zaščitna očala. 

B. zaščitne rokavice. 

C. zaščitna kapa. 

D. zaščitna maska. 

E. zaščitna krema. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (54)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
54. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
54. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
54. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
54. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
54. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
54. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
54. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
54. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
54. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  54. 1 54. 2 54. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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55.3 Naprava, ki s pomočjo visokih zvočnih frekvenc (0,5-10) MHz omogoča 
vpogled v notranjost mehkih tkiv, se imenuje 
 

A. ultrazvočni sveder za čiščenje zob. 

B. visokofrekvenčni magnetni stimulator. 

C. ultrazvok. 

D. rentgen. 

E. ultrazvočni aparat za odstranjevanje podkožnega maščobnega tkiva. 

 

 

MPP 56: (H) Sanitetni postopki, uporabljeni pri odstranjevanju raznih medicinskih 

produktov, so namenjeni zaščiti ljudi pred škodljivimi organizmi in boleznimi ter 

oblikujejo etiko zdravstvene varnosti.  

 

56.1 Sanitetni postopki, uporabljeni pri odstranjevanju medicinskih proizvodov 
pomagajo nadzorovati 
 

A. ljudi. 

B. zdravljenje. 

C. bolezen.  
D. medicino. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (55)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
55. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
55. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
55. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
55. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
55. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
55. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
55. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
55. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
55. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  55. 1 55. 2 55. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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56.2 Večina medicinskih nevarnih odpadkov je namenjena sežigu. Kako se 
imenujejo nevarni odpadki, ki se skladiščijo v hladnem prostoru v namenskih 
plastičnih sodih? 
 

A. Biološki odpadki. 

B. Radioaktivni odpadki. 

C. Kužni odpadki. 

D. Laboratorijski odpadki. 

E. Odpadna zdravila. 

 

56.3 Na slikah imaš primerjavo sestave odpadkov in stroške odstranjevanja 
odpadkov. Katere odpadke lahko prodamo, da prihranimo 2-3 % na stroških 
odstranjevanja? 
 

A. Kemikalije.  

B. Infektivne odpadke. 

C. Odpadke primerne za reciklažo. 
D. Medicinske odpadke. 

E. Komunalne odpadke. 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (56)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
56. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
56. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
56. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
56. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
56. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
56. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
56. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
56. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
56. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  56. 1 56. 2 56. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 57: (I) Cepiva za krepitev imunskega sistema zahtevajo posebne proizvodne in 

procesne tehnologije ter ustrezne zmogljivosti obratov, ki omogočajo proizvodnjo 

zadostne količine cepiva.  

 

57.1 Cepljenje, ki omogoča telesu, da se upre bolezni se imenuje 
 

A. imunizacija.  

B. sterilizacija. 

C. aditivi za živila.  

D. črne koze. 

57.2 Kaj uporablja brizgalka (na sliki) brez injekcijske igle za potisk cepiva? 
 

A. Ročni potisk. 

B. Potisni plin. 
C. Potisno tekočino. 

D. Rotacijsko črpalko. 

E. Stisnjen zrak. 

57.3 Na slikah je prikazan enostaven proces izdelave tablet. Določi pravilno 
zaporedje! 
         A. A-B-C-D 

B. B-C-D-A 

C. C-D-A-B 

D. D-C-B-A 

E. B-D-A-C 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (57)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
57. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
57. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
57. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
57. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
57. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
57. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
57. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
57. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
57. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  57. 1 57. 2 57. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 58: (J) Genetski inženiring zajema spreminjanje strukture DNA za proizvodnjo 

novih genskih proizvodov kozmetike za nego telesa. 

 

58.1  S pomočjo genetskega inženiringa izbrani organizem pridobi neko novo 
lastnost, ki se kaže v  

 

A. večji odpornosti proti izsuševanju/staranju kože. 

B. večji dovzetnosti/občutljivosti na vročino in pomanjkanje vode. 

C. odpornosti na nek izvor bolezni.  

D. nespremenjeni in/ali povečani hranilni vrednosti 

E.  A in C.  

 

58.2 Kateri mehanizem uporablja pripomoček za kremo za ustnice?  
 

A. Dvižni bat. 

B. Vijak iz umetne snovi. 
C. Zobnik. 

D. Polževo gonilo. 

E. Notranji navoj v tubi. 

 

 

58.3  Na soncu želimo biti od jutra do večera. S katerim izdelkom je mogoče 
najbolj enakomerno nanesti  kremo na kožo?  
 

A. B 

B. C 

C. A 
D. D 

E.  B,C 

 

                                  

 

 

 

 

A B C D  
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Standard št. 15: Učenci bodo razvili razumevanje in bodo sposobni/zmožni 
izbrati in uporabiti kmetijstvo in s tem povezane biotehnologije.  

 

MPP 59: (F) Tehnološki napredek v kmetijstvu neposredno vpliva na čas in število 

ljudi, potrebnih za proizvodnjo hrane za veliko populacijo.  

 
59.1 Kemikalije, ki obnovijo hranilne snovi v obdelovalni zemlji so 

A. namakanje.  

B. monokulture. 

C. gnojilo.  

D. hidridi. 

 

59.2 Strojno obračanje sena omogoča pogonski strojni element na delovnem 
stroju imenovan 

 

A. jermensko gonilo. 

B. zobniško gonilo. 

C. verižno gonilo. 

D. kardanska gred. 
E. reduktor. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (58)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
58. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
58. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
58. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
58. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
58. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
58. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
58. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
58. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
58. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  58. 1 58. 2 58. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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59.3 Kmet ima na razpolago 4 sorte krompirja (A-D), ki imajo različen letni 
donos na hektar, različno dobo ustreznosti saditve in različno ceno. Katero 
sorto naj izbere za naslednjih 5 let in zakaj?  
 
 

A. Sorto A. 

B. Sorto B. 

C. Sorto C. 

D. Sorto D. 

E. Sorto B ali D. 
 
Razlog: 
1. Ker ga v 5 letih največ pridelamo. 

2. Ker je najcenejši. 

3. Ker sta isti visok donos ter cena. 

4. Sploh ni pomembno kaj izbere. 

5. Ker sorta zdrži več. 

 

 

MPP 60: (G) Širok izbor specializirane kmetijske opreme in primeri dobre prakse, se 

uporabljajo za izboljšanje proizvodnje hrane, vlaknin, kuriva in drugih uporabnih 

izdelkov ter tudi pri skrbi za živali.  

 

Sorta A B C D 

Letni donos/ton 40 35 25 35 

Doba 
ustreznosti 
saditve/št. let 

2 3 3 4 

Cena 100 kg 
krompirja/EUR 

100 90 80 90 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (59)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
59. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
59. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
59. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
59. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
59. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
59. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
59. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
59. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
59. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  59. 1 59. 2 59. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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60.1 Metoda, ki jo uporabljajo kmetje za oskrbo pridelkov z zadostno tekočino 
je 

A. uporaba bioloških procesov za odpravo onesnaženja tal. 

B. namakalna tehnologija. 
C. dehidracija/osuševanje.  

D. škropljenje. 

 

60.2 Naprava na sliki za pogon uporablja ali samo elektromotor ali pa mehanski 
pogon s kardanske gredi delovnega stroja. Ta naprava se imenuje 
 

A. hidravlična stiskalnica. 

B. hidravlični horizontalni sekalnik drv. 

C. krožni/rotacijski cepilnik drv. 

D. hidravlični cepilnik drv. 
E. tračna žaga. 

 

60.3  Nasajene jablane so v 46 vrstah, dolžine 400 m. Za škropljenje z 
obojestranskim škropilnikom za dolžino ene vrste porabimo 10 minut časa.  Ali 
bo uspelo kmetu poškropiti vse jablane v 4 urah? 
 

A. Ne, bo moral nadaljevati drugi dan. 

B. Da, naredil bo v 3,5 h. 

C. Da, 10 minut pred časom. 
D. Ne, zmanjkalo mu bo 10 minut. 

E. Ne, zmanjka mu 4h in 10 minut. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (60)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
60. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
60. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
60. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
60. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
60. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
60. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
60. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
60. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
60. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  60. 1 60. 2 60. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 61: (H) Biotehnologija uporablja znanje / dognanja biologije za ustvarjanje 

komercialnih proizvodov ali postopkov / procesov.  

 

61.1 Za predelavo rastlinskih in živalski odpadkov v koristne proizvode ali vire 
energije uporabljamo 
 

A. biotehnologije. 

B. proizvodne tehnologije. 

C. transportne tehnologije. 

D. gradbene tehnologije. 

 

61.2 Slika prikazuje enostavno destilacijo npr. alkohola. Izberi pravilno trditev! 

 
A. A- dotok destilacijske zmesi, B-izhod destilata, C-izhod destilacijskega 
ostanka  
B. A-dotok destilata, B-iztok destilacijske zmesi, C-izhod ostanka 

C. A- dotok destilacijskega ostanka, B-dotok destilata, C- iztok destilacijske 

zmesi 

D. A-dotok destilacijske zmesi, B-iztok destilacijskega ostanka, C-izhod 

destilata 

E. A-dotok ostanka, B-izhod destilata, C-izhod destilacijske zmesi 

 

61.3 Žičnato pletivo (mrežo) vgradimo v brežino in nato ozelenimo s poljubno 
vrsto vegetacije. Vegetaciji poženejo korenine____________brežino (breg). 
 

A. navpično navzdol v zemljo in porušijo 

B. po mreži in utrdijo 

C. vzporedno z brežino navzdol in zavarujejo 

D. vzporedno po bregu navzgor in omejijo  

E. v vse smeri in ozelenijo 
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MPP 62: (I) Umetni ekosistemi so ustvarjeni z zavestnim človeškim delom in 

predstavljajo velike komplekse/površine, ki oponašajo nekatere vidike naravnega 

okolja. 

 

 62.1 _________je  s človeškim posredovanjem narejen oziroma prilagojen 
sistem za reprodukcijo nekaterih delov naravnega okolja. 
 

A. Osuševanje zemlje  

B. Ohranjanje živalskih vrst  

C. Umetni ekosistem  
D. Pogozdovanje  

 

62.2 Pri izdelavi domačega ribnika moramo paziti, da je vodotesen. To pa 
naredimo z 
 

A. betonskim dnom. 

B. kamnitim dnom. 

C. folijo na dnu. 

D. zbito zemljo. 

E. A in C. 
 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (61)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
61. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
61. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
61. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
61. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
61. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
61. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
61. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
61. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
61. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  61. 1 61. 2 61. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  



CXIX 
 

62.3 Na sliki imate umetni ekosistem-odlagališče odpadkov. Obremenitev 
okolja zmanjšamo z  

 

A. nasutjem aktivnega oglja (ogljik).  

B. z boljšim tlačenjem in stiskanjem odpadkov. 

C. z neprepustno folijo na dnu. 

D. s sežiganjem odpadkov. 

E. A in C. 
 
 

  

 

MPP 63: (J) Razvoj opreme za hlajenje, zamrzovanje, sušenje, konzerviranje in 

obsevanje zagotavlja dolgoročno skladiščenje hrane in zmanjšuje zdravstvena 

tveganja, ki jih povzročajo okužena živila. 

 
63.1 Ohranjanje živila z odstranjevanjem vlage se imenuje 

 

A. sušenje. 
B. konzerviranje. 

C. obsevanje. 

D. zamrzovanje. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (62)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
62. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
62. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
62. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
62. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
62. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
62. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
62. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
62. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
62. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  62. 1 62. 2 62. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

 



CXX 
 

63.2 Na sliki je prikazan proces v domačem hladilniku. Hladilnik začne slabo 
hladiti. Serviser preveri tlak na kompresorju in ugotovi možnost napake na 
izparilniku. Ali je za popravilo le-tega potrebno odpirati hladilnik? 

 

A. Ni potrebno, ker uravnamo tlak na kompresorju. 

B. Ni potrebno, ker zamenjamo hladilna rebra. 

C. Je potrebno, ker je treba zamenjati ekspanzijski ventil. 

D. Je potrebno, da se lahko vklopi lučka znotraj hladilnika. 

E. Je potrebno, ker zamenjamo ploščo z rebri, ki sprejema toploto.          
                          

 
 
 
 

http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

63.3 Po uporabi hladilnika smo pozabili zapreti vrata. V prostoru se bo 
 

A. temperatura zmanjševala. 

B. temperatura se ne bo spreminjala. 

C. temperatura povečevala. 
D. zrak v prostoru bo bolj vlažen. 

E. nič se ne bo spremenilo, ker se bo hladilnik pokvaril. 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (63)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
63. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
63. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
63. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
63. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
63. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
63. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
63. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
63. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
63. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  63. 1 63. 2 63. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

 

 



CXXI 
 

Standard št. 16: Učenci bodo razvili razumevanje in bodo sposobni/zmožni 
izbrati in uporabiti energijo ter tehnologije energetskih sistemov.   

 

MPP 64: (E) Energija je sposobnost za opravljanje dela.  

 
64.1 Električna energija nastane pri pretvorbi 
 

A. energije vode. 

B. kemijske energije.  

C. energije pare. 

D. vse zgoraj navedeno. 
 
64.2 Na sliki je proizvodnja električne energije. Plinska turbina 3 poleg 
generatorja 4 poganja tudi kompresor 1, v komoro 2 pa dovajamo fosilna 
goriva. Za kakšno vrsto proizvodnje gre? 

 

A. Termoelektrarna. 

B. Plinska elektrarna. 

C. Vodna elektrarna. 

D. Vetrna elektrarna.  

E. Plinska termoelektrarna. 
 

 

       http://www.let-group.com/ 

64.3 Kakšen tip vodne turbine izberemo za pretok 100 m3 /s in padec vode 100 
m? 

 

A. Turbino tipa Pelton. 

B. Turbino tipa Francis. 

C. Turbino tipa Kaplan. 

D. Cevno turbino. 

E. Turbino tipa Banki. 
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MPP 65: (F) Energijo je mogoče uporabiti za koristno delo s pomočjo več procesov.  

 
65.1 Bencinski, dizelski in raketni motorji so primeri motorjev 
 

A. na sončno energijo.  

B. z zunanjim izgorevanjem. 

C. z notranjim zgorevanjem. 
D. gnanih na baterije. 

 

65.2 Vodno kolo poganja žago in pri tem spreminja energijo vode v mehansko 
energijo, kot je prikazano na sliki. Večja količina vode na dotočnem žlebu 
pomeni 

 

A. manjšo hitrost vodnega kolesa. 

B. večje gibe žaginega lista. 

C. zmožnost rezanje tršega lesa. 

D. hitrejše pomike rezanega lesa. 

E. da lahko režemo več kosov hkrati. 
                                                             www.zavod-cankar.si/getbindata.php?id=73 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (64)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
64. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
64. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
64. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
64. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
64. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
64. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
64. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
64. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
64. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  64. 1 64. 2 64. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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65.3 Kateri proces v fazi pretvorb energij lahko izpustimo, da bo tramvaj še 
vedno normalo deloval v bližini elektrarne? 

A. Proces A. 

B. Proces C. 

C. Nobenega. 

D. Proces F. 

E. Proces D. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     http://www.instalater.si/ 

 

MPP 66: (P) Moč je veličina, ki nam pove zmožnost opravljanja dela. 

66.1 Posredna metoda merjenja električne moči temelji na merjenju________ter 
računanju moči. 
 

A. napetosti in upornosti  

B. toka in upornosti 

C. napetosti in toka 
D. časa in dela 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (65)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
65. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
65. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
65. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
65. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
65. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
65. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
65. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
65. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
65. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  65. 1 65. 2 65. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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66.2 V domači specializirani strojni delavnici povečamo moč motornemu 
kolesu s pomočjo 
 

A. menjave izpušnega sistema. 

B. brušenja notranjosti valja. 
C. večje ojnice. 

D. zamenjave batnih obročkov. 

E. vse zgoraj navedeno. 

 

66.3 Iz diagrama vidimo, da gre za avtomobil z __________ motorjem, ker 
ima________________. 

 

A. bencinskim, moč manjšo od navora 

B. dizel, velik navor 

C. bencinskim, max. moč pri velikih obratih 

D. električnim, nižje obrate 

E. dizel, 140 KW moči  

 

 

 

 

  

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (66)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
66. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
66. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
66. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
66. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
66. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
66. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
66. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
66. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
66. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  66. 1 66. 2 66. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 67: (H)  Sistemi oskrbe z energijo/energetski sistemi se uporabljajo za 

pogon/oskrbo in zagotavljajo pogonsko moč za druge tehnološke proizvode in 

sisteme.  

 

67.1 Energijo vetra spreminjamo v električno s pomočjo 
 

A. elektromotorja.  

B. elektroenergetskega sistema. 

C. generatorja. 
D. baterije. 

 

67.2 Rotor vetrnice se zaradi vztrajnosti obrne šele pri neki minimalni hitrosti 
vetra. Iz ekonomskih razlogov sta mehanski in električni del vetrnice različno 
dimenzionirana. Pri hitrosti vetra ~ 13 m/s - začne elektrarna obratovati s 
konstantno močjo (obrne lopatke izven položaja za pridobivanje maksimalne 
moči), pri hitrosti 25 m/s pa se elektrarna izklopi, zablokira rotor in se postavi v 
položaj v katerem najlaže prenese mehanske obremenitve (omejitev 
mehanskega dela). Kateri izmed spodnjih grafov ustreza napisanem? 
 
 

A. D 

B. C 
C. B 

D. A 

E. Noben ne ustreza. 

 

 

 

67.3  Delovni stroj, ki ga lahko priključimo na računalnik preko USB priključka 
se imenuje 
 

A. črpalka. 

B. kompresor. 

C. ventilator. 

D. turbina. 

E. A,B,C. 
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MPP 68: (I) Velik del energije, uporabljene v našem okolju, se ne uporablja 

učinkovito. 

 

68. 1 Pravilnik za boljšo rabo energije, se imenuje Pravilnik o 
 

A. obremenjevanju  okolja.  

B. recikliranju. 

C. okoljski tehnologiji.  

D. o učinkoviti rabi energije. 
 

68.2 Sončne celice imajo zelo nizek izkoristek. Izkoristek sončne  elektrarne na 
strehi šole lahko izboljšamo z 
 

A. večjo površino panelov-plošč. 

B. velikim naklonom plošč. 

C. z vrtenjem panelov. 
D. namestitvijo na severno lego stavbe. 

E. B in D. 

 

 
 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (67)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
67. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
67. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
67. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
67. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
67. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
67. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
67. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
67. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
67. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  67. 1 67. 2 67. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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68. 3 Izkoristek vodne turbine je _______od izkoristka parne turbine.  S 
pomočjo preglednice razberi pravilen odgovor! 

 

A. Večji. 
B. Manjši. 

C. Enak. 

D. 95 %. 

E. 60 %. 

 

 
Standard št. 17. Učenci bodo razvili razumevanje in bili sposobni/zmožni izbrati 
in uporabiti informacijske in komunikacijske tehnologije.  

 

MPP 69: (H) Informacijske in komunikacijske sisteme omogočajo informacije, ki se 

prenašajo iz ljudi na ljudi, ljudi na stroj ali napravo ter s stroja ali naprave  nazaj na 

ljudi. 

 
69.1 Med igranjem video iger poteka komunikacija med 
 

A. človekom - napravo. 
B. napravo - človekom. 

C. napravo - napravo.  

D. človekom - človekom. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (68)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
68. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
68. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
68. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
68. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
68. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
68. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
68. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
68. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
68. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  68. 1 68. 2 68. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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69.2 Za prenos informacijskih paketov do razdalje 1 m bodo učenci uporabili 
kot najcenejšega 
 

A. prenos z infra rdečimi žarki. 

B. radijski (bluetooth) prenos. 

C. kratko sporočilo (SMS).  

D. multimedijsko sporočilo (MMS). 

E. A in B. 
 

69.3 Pri trgovanju imamo dve vrsti toka informacij; fizični in finančni. Kateri je 
fizični? 
        A. B. 

B. A. 

C. A in B. 

D. Nobeden. 

E. Oba sta deloma fizična,  

deloma finančna. 

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (69)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
69. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
69. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
69. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
69. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
69. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
69. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
69. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
69. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
69. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  69. 1 69. 2 69. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 70: (I) Komunikacijske sisteme sestavljajo vir, kodirnik, oddajnik, sprejemnik, 

dekodirnik in komunikacijska pot. 

  

70.1 Radio v avtomobilu je ________medtem, ko je radijska postaja__________.  
 

A. sporočilo, oglaševalec 

B. sprejemnik, oddajnik 

C. cd predvajalnik, cd  

D. kodirnik, dekodirnik 

 

70.2 Pri delujočem računalniku izhodna enota ne daje zapisa, ker je problem s/z  
 

A. tipkovnico. 

B. grafično kartico. 
C. resolucijo monitorja. 

D. miško. 

E. procesno enoto. 

 

70.3  Sistem pametnega domofona vsebuje zaključen krog komunikacije, 
udobja, varnosti in varčevanja. Kaj sta C in D! 
 

A. varnost in udobje 

B. udobje in varčevanje 
C. nadzor in komunikacije 

D. nadzor in udobje 

E. komunikacije in varčevanje 
 

 

 

 

 

 

  

 

                                  www.bticino.si/bticino 
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MPP 71: (J) Na oblikovanje sporočila vplivajo različni dejavniki, kot so ciljna publika, 

medij prenosa, namen in vrsta sporočila. 

 

 71.1 Vrsta zapisa, v katerem so shranjene iskane informacije na svetovnem 
spletu je 
 

A. URL.  

B. brskalnik. 

C. iskalnik.  

D. HTML. 
 

71.2 Z MMS (multimedijsko sporočilo) se prenaša 
 

A. slika in zvok. 

B. sporočilo. 

C. video in slika. 

D. slika in tekst. 

E. vse zgoraj navedeno. 
 
 
 
 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (70)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
70. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
70. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
70. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
70. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
70. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
70. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
70. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
70. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
70. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  70. 1 70. 2 70. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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71.3  Za ugotavljanje varnostih elementov konstrukcije si inženirja posredujeta 
 

A. multimedijsko sporočilo (MMS). 

B. kratko sporočilo (SMS). 

C. tehnično risbo. 

D. statični trdnostni izračun. 
E. elektronsko pošto. 

 

 

 

MPP 72: (K) Uporaba simbolov, mer in risb spodbuja jasno komunikacijo z 

zagotavljanjem skupnega jezika za izražanje zamisli. 

 

 

72.1 Tehnika, uporabljena za javne risbe, ki opisuje natančno velikost, obliko in 
strukturo objektov se imenuje 
         
        A. načrtovanje.  

B. skiciranje. 

C. slikarstvo.  

D. risanje. 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (71)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
71. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
71. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
71. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
71. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
71. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
71. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
71. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
71. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
71. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  71. 1 71. 2 71. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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72.2 Katera izmed varovalk na spodnjih shemah varuje obe žarnici? 
           

         A. V1 

B. V2 

C. V3 

D. V1 in V2 

E. V3 in V2 

 

72.3 Označevanje navoja in šrafure je  
         

         A. G2, B6. 

B. B8, B5. 
C. B7, D1. 

D. A3, B6. 

E. K1, D1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (72)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
72. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
72. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
72. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
72. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
72. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
72. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
72. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
72. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
72. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  72. 1 72. 2 72. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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Standard št. 18: Učenci bodo razvili razumevanje in bodo sposobni/zmožni 
izbrati in uporabiti transportne tehnologije.  

MPP 73: (F) Prevoz oseb in blaga/tovora vključuje kombinacijo transportnih sredstev 

za prevoz različnega števila oseb in različne količine ter vrste tovora.  
 

73.1 Javna prevozna sredstva niso 
 

A. lokalni avtobusi. 

B. hitri vlaki. 

C. kombinirana vozila. 
D. letališki avtobusi. 

 

73.2 Transportna veriga je sestavljena iz tovornega terminala, proizvajalca, 
distributerja in prodajalca. Zaradi obratovalnih težav z viličarji pri pretovarjanju 
tovora na terminalu, tudi distributer ne dobi pravočasno blaga. Kje na sliki sta 
distributer in proizvajalec? 

 

A. A in C. 

B. B in C. 

C. C in D. 

D. A in D. 

E. B in D. 
 

                                               

 

                                                       http://164.8.132.54/OTT/drugo.html 

 
73.3 Za prevoz hidravlične stiskalnice na sliki dimenzij D 1500 x V 2500 x Š 800 
mm in znane mase bomo uporabili prikolico. Katero in zakaj? 
               

A. B, ker ima hidravlični bat za lažje iztovarjanje. 

B. A, ker ima dve osi in lahko prevzamejo večjo  

    obremenitev/tovor. 

C. C, ker ima traktorsko vleko. 

D. D, ker omogoča nakladanje s strani. 

E. Najprej preverimo atest prikolice.  
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MPP 74: (G) Transportna vozila so sestavljena iz podsistemov, kot so strukturni 

pogon, vzmetenje, usmerjanje/krmiljenje, nadzor in nosilni del, ki morajo vsi delovati 

povezano, da sistem lahko učinkovito deluje.  

 

74.1 Razlog, da je vlak na magnetno levitacijo (blazino) tako tih,  je ker 
 

A. potuje pri nizki hitrosti.  

B. so vagoni dobro oblikovani/načrtovani. 

C. se vagoni ne dotikajo proge.  
D. ima dobro aerodinamično zasnovo. 

 

74.2 Dobro podvozje osebnega avtomobila pozitivno vpliva na 
 

A. trdnost vozila. 

B. stabilnost vozila. 

C. na število potnikov v avtu. 

D. vožnjo v ovinkih. 

E. vse zgoraj navedeno. 
 
 
 
 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (73)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
73. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
73. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
73. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
73. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
73. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
73. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
73. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
73. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
73. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  73. 1 73. 2 73. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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74.3  Za učinkovit transport in dostavo razsutega tovora uporabimo prikolico. 
Katero? 
 

A. B. 
B. A. 

C. D. 

D. C. 

E. A in D. 

 

MPP 75: (H) Vladne uredbe pogosto vplivajo na oblikovanje in delovanje 

prometnih/transportnih sistemov.  

 
75.1 Urad za letalstvo ureja vse, razen  

A. izdajanje licenc za pilote.  

B. določanja omejitve cestnih hitrosti.  
C. zračnega prostora.  

D. varnost v zračnem prometu. 

 

75.2 Uvedba metroja (podzemna železnica) je draga naložba, ker 
A. onesnažuje okolico. 

B. ima veliko porabo energije. 

C. veliko posega v prostor. 
D. povzroči pomanjkanje parkirišč. 

E. rabi več strojevodij. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (74)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
74. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
74. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
74. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
74. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
74. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
74. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
74. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
74. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
74. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  74. 1 74. 2 74. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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75.3 Za rešitev problema prometa tovornjakov po naših cestah bi bilo treba 
A. uvesti dražje cestnine. 

B. prepovedati transport s tovornjaki. 

C. preusmeriti tovornjake na železnice. 
D. uvesti samo nočne vožnje tovornjakov. 

E. izgraditi posebno vozišče samo za tovornjake. 

 

 

MPP 76: (I) Procesi, kot so sprejemanje, držanje, skladiščenje, nakladanje, 

premikanje, razkladanje, dostavo, ocenjevanje, trženje, upravljanje/vodenje, 

komuniciranje in uporaba/spoštovanje konvencij, so potrebni za učinkovito delovanje 

celotnega sistema transporta. 

 

76.1 Transportna sredstva, ki omogočajo prevoz več ljudi na enkrat in so na 
voljo širši javnosti se imenuje/jo 
 

A. avtomobili.  

B. javni prevoz. 

C. letalski prevoz.  

D. potniška ladja. 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (75)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
75. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
75. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
75. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
75. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
75. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
75. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
75. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
75. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
75. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  75. 1 75. 2 75. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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76.2 Viličar na sliki uporablja za dvig vilic 
 

A. gonilo z zobato letvijo. 

B. verižno gonilo. 
C. hidravliko. 

D. električni pomik. 

E. jermensko gonilo. 

 

 

76.3 Sistem urejenega dovoza, odvoza, nakladanja, razkladanje, skladiščenja 
tovora in regulacije ljudi se imenuje  
 

A. transportni center. 

B. logistika. 
C. avtobusna postaja. 

D. železniška postaja. 

E. blagovno trgovsko središče.  

 

Standard št. 19: Učenci bodo razvili razumevanje in bodo sposobni izbrati in 
uporabiti proizvodne tehnologije.  
 

MPP 77: (F) Proizvodni sistemi uporabljajo mehanske postopke, ki spreminjajo obliko 

materialov s postopki ločevanja, odrezovanja, oblikovanja, združevanja in 

kondicioniranja. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (76)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
76. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
76. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
76. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
76. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
76. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
76. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
76. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
76. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
76. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  76. 1 76. 2 76. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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77.1 Proizvodni proces, ki zajema rezanje, brušenje ali drobljenje materiala za 
ustvarjanje oblike se imenuje 
 

A. litje.  

B. proizvodnja. 

C. mehanska obdelava.  
D. preoblikovanje.  

 

77.2  Na voljo imamo nerjavečo jekleno pločevino 0,8 mm in želimo izdelati 
zidarsko zajemalko na sliki. To naredimo z  
 

A. varjenjem. 

B. kovanjem. 

C. ulivanjem. 

D. globokim vlekom. 
E. vlečenjem skozi matrico. 

 

77.3 Na voljo imamo tanko pločevino 1,1 mm iz nerjavečega jekla in želimo 
narediti cev za vodo dolgo 1500 mm. Kako spojimo skupaj? 
 

A. S kovičenjem. 

B. S spajkanjem. 

C. Z varjenjem. 
D. S točkovnim varjenjem. 

E. Z lepljenjem. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (77)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
77. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
77. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
77. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
77. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
77. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
77. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
77. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
77. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
77. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  77. 1 77. 2 77. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 78: (G) Proizvodne dobrine se lahko opredeli kot trajne in ne-trajne.  

78.1 Kateri izdelki so primeri, ki niso trajno blago?  
 

A. Kladiva.  

B. Kolesa.  

C. Televizija.  

D. Koledarji. 
 
78.2 Ne trajno blago lahko naredimo bolj trajno z  
 

A.  zamenjavo osnovnega materiala. 

B.  zmanjšanjem uporabe. 

C.  zmanjšanjem števila funkcij. 

D.  vzdrževanjem. 

E.  A,B,C. 
 
78.3  Model  lesene omare nam prinese največjo prodajo v 8 letu od začetka 
proizvodnje. Ali ta model izdelujemo 8 let?  
 

A. Da, potem naredimo nov model. 

B. Ne, kasneje spremenimo tehnologijo. 
C. Ne, samo 6 let. 

D. Ne, samo 4 leta. 

E. Ne, ker ni več dobička. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (78)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
78. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
78. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
78. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
78. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
78. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
78. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
78. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
78. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
78. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  78. 1 78. 2 78. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

 



CXL 
 

MPP 79: (H) Proizvodni proces vključuje oblikovanje, razvoj, izdelavo in servisiranje 

proizvodov in sistemov.  

79.1 Vse naslednje dejavnosti potekajo v oddelku za raziskave in razvoj, razen  
A. reševanje problemov s poskusi. 

B. proizvodnja izdelkov. 
C. tržne raziskave proizvodov. 

D. izum in inovacije. 

79.2 Na sliki je 3D izdelek iz žice, ki ga izdelamo s/z  
 

A. krivljenjem v ročnem primežu. 

B. krivljenjem s CNC strojem.  

C. ulivanjem. 

D. varjenjem.  

E. krivljenem na oblikovalnem orodju. 

 

79.3  V tovarni izdelujejo štiri različne proizvode. Le enega izdelujejo serijsko. 
Katerega in zakaj? 

A. B, ker je manjša poraba energije 
in materiala. 

B. A, ker je pri serijski proizvodnji večja 

poraba energije. 

C. C, ker je največ izmeta/odpada. 

D. D, ker so večjih dimenzij nepravilnih oblik. 

E. A in C. 

Izdelek A B C D 

Poraba el. 

energije/kWh 

8000 5600 6500 7800 

Količina izmeta 

(odpada) 
/ ton 

0,6 0,2 0,8 0,5 

Čas izdelave  
1000 kosov/ urah 

110 65 90 100 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (79)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
79. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
79. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
79. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
79. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
79. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
79. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
79. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
79. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
79. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  79. 1 79. 2 79. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

 



CXLI 
 

MPP 80: (I) Kemijske tehnologije se uporabljajo za spreminjanje/modificiranje ali 

predelavo kemičnih snovi.  

80.1 Spojina, ki je potrebna za izdelavo umetnih snovi je/so 
 

A. lesna vlakna. 

B. sol. 

C. steklena vlakna. 

D. smola. 
 

80.2 Za razmaščevanje rok po delu v delavnici uporabljamo 
 

A. tekoče antibakterijsko milo. 

B. bencin. 

C. alkohol. 

D. kalijevo tekoče milo z zrnci. 
E. tekoči detergent. 

 

80.3 V mešalniku betona pripravljamo betonsko mešanico (pesek + voda + 
cement) za betoniranje plošče dimenzij 10m x 10 m x 10 cm. Koliko m3 peska 
potrebujemo? 

A. 10  

B.  8 

C.  7 

D. 12 
E. 15 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (80)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
80. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
80. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
80. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
80. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
80. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
80. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
80. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
80. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
80. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  80. 1 80. 2 80. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  



CXLII 
 

MPP 81: (J) Materiali morajo najprej biti raziskani/odkriti, preden se lahko začne 

pridobivanje iz zemeljske skorje s procesi, kakršni so pobiranje, vrtanje in rudarjenje.  

 
81.1 Materiali v njihovem naravnem stanju, se imenujejo 
 

A. surovine. 
B. predelani materiali. 

C. proizvodne materiali. 

D. sintetični materiali. 

 

81.2 Magnetni ločevalnik na sliki loči koristni in nekoristni del izkopanine. 
Katera je pravilna trditev? 

 

A. A-izkopanina, B-koristni del, C-jalovina 

B. C-izkopanina, A-koristni del, B-jalovina 

C. B-koristni del, C-jalovina, A-izkopanina 

D. A-jalovina, B-koristni del, C-izkopanina 
E. A-jalovina, B-izkopanina, C-koristni del 

 

          http://www.mdr.si/ 

 

81.3 Železo ima tališče pri 1538 ° C. Pridobivamo ga iz železove rude, ki poleg 
železa vsebuje še razne primesi in minerale z zelo visokim tališčem tudi čez 
2500 °C.  Kako pridobimo železo iz rude? 
 

 

A. Z drobljenjem. 

B. Z žaganjem. 

C. S taljenjem. 
D. Z mletjem. 

E. Z miniranjem. 

 

 

 

 

 

 

Razlog: 

1. Ker prah lažje ločimo. 

2. Uporabimo kemijsko reakcijo. 

3. Se bolj zdrobi in se kristali ločijo. 

4. Z dodajanjem talil znižamo tališče. 
5. Ker je ruda že tako železo. 

 



CXLIII 
 

 

 

MPP 82: (K) Trženje proizvoda vključuje obveščanje javnosti o njem, kot tudi za 

pomoč pri prodaji in distribuciji. 

 
82.1 Trženje izdelka vključuje  

 

A. obveščanje javnosti,  internet, prodajo in izdelek. 

B. izdelek, ceno, obveščanje javnosti in naročanje.  

C. izdelek, ceno, distribucijo in promocijo. 
D. prodajo, promocijo, izdelek in nagrajevanje. 

 

82.2 Tržniki v podjetjih so šli konec februarja po terenu. Kateri so bili najbolj 
učinkoviti na dolgi rok? 
  

A. Orion 

B. Pert 
C. Top plus 

D. Zvezda 

E. Zvezda in Orion 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (81)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
81. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
81. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
81. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
81. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
81. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
81. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
81. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
81. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
81. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  81. 1 81. 2 81. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

 



CXLIV 
 

82.3 Izdelek obesek za ključe hočemo prodati ciljni skupini nad 65 let. 
Predstavili in oglaševali smo ga že, kaj moramo še narediti? 
 

A. Dati ga na polico veletrgovine. 

B. Dostaviti ga v dom upokojencev. 

C. Dati mu primerno ceno. 

D. Predstaviti ga po TV in časopisju. 

E. A in C. 
 

 
 
Standard št. 20: Učenci bodo razvili razumevanje in sposobnost izbire in 
uporabe gradbene tehnologije.  

 

MPP 83: (F) Načrtovanje in projektiranje objektov temelji na dejavnikih, kot so 

gradbena zakonodaja in oznake, slogu, umestitvi v okolje, udobju, stroških, podnebju 

in namembnosti stavbe/zgradbe.  

 
83.1 Na katerem dejavniku/faktorju ne temelji načrt zgradbe? 
 

A. Gradbena zakonodaja in označbe. 

B. Slog in stroški. 

C. Udobje in barve. 

D. Izvajalec.  

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (82)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
82. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
82. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
82. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
82. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
82. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
82. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
82. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
82. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
82. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  82. 1 82. 2 82. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  



CXLV 
 

83.2 Iz načrta razberi prostore stanovanja in predlagaj kam namestimo klima 
napravo za optimalni izkoristek hlajenja in bivalnih razmer! 

 

A. B 

B. C 

C. A 

D. E 

E. D 

 

 

83.3  V stanovanju, ki ima eno samo zunanjo steno in še to je zastekljeni 
balkon, hočemo postaviti klimatsko napravo. Kam montiramo kompresorsko 
enoto? 
 

A. Znotraj stanovanja na severno steno. 

B. V zastekljen balkon. 

C. V kopalnico. 

D. Na 15 m oddaljeno zunanjo steno stavbe.  
E. Izven zastekljenega balkona. 

 
 

 

 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (83)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
83. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
83. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
83. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
83. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
83. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
83. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
83. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
83. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
83. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  83. 1 83. 2 83. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  

 



CXLVI 
 

MPP 84: (G) Zgradba/objekt potrebuje funkcionalne in zmogljive temelje.  

 
84.1 Del hiše, ki stoji na tleh, se imenuje 

A. gradbišče.  

B. podnožje. 

C. temelj.  

D. pritličje. 

 

84.2 Mojstra na sliki 
 

A. polagata tapete na zid. 

B. pripravljata zaščitno folijo za fasado. 

C. polagata hidroizolacijo. 

D. polagata folijo za zmanjšanje hrapavosti zidu. 

E. polagata nepropustno folijo v zbiralniku vode. 
                 www.ambientonline.net/.../hise/gradnja_hise.htm 

 

84.3  Ali drži trditev, da na kamnitem terenu ne potrebujemo temeljev?  
 

A. Drži, ker je kamen že dovolj trden. 

B. Ne drži, ravno tako naredimo 80 cm visoke temelje. 

C. Drži, damo samo jeklo v izravnalni beton. 

D. Ne drži, so nižji in lahko tudi armirani z jeklom. 
E. Drži, samo poravnamo in zidamo. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (84)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
84. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
84. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
84. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
84. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
84. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
84. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
84. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
84. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
84. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  84. 1 84. 2 84. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 85: (H) Nekatere zgradbe/objekti so začasni, drugi pa so trajni.  

85.1 Gradbeni material, sestavljen iz cementa, peska, kamenja in vode, ki se 
uporablja za stebre, temelje, stene in tla, se imenuje 
 

A. beton.  
B. kompozit. 

C. malta. 

D. omet. 

 

85.2 Za izgradnjo modularnega vrtca se uporabijo 
 

A. lesene vrtne hiške. 

B. pločevinasti kontejnerji. 
C. montažne hiše. 

D. plošče iz mavca. 

E. kontejnerji iz umetnih snovi. 

 

85.3 Pri gradnji bloka uporabljamo tudi premične kovinske delovne kontejnerje 
ali majhne lesene kolibe, da  
 

A. lahko delavci spijo/počivajo znotraj. 

B. imamo shranjeno orodje, material in gradbeno dokumentacijo. 

C. jih lahko po uporabi razstavimo in/ali prenesemo drugam. 
D. služijo za tiskovno središče. 

E. jih uporabimo za nadzor in kontrolo gradnje. 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (85)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
85. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
85. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
85. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
85. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
85. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
85. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
85. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
85. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
85. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  85. 1 85. 2 85. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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MPP 86: (I) Stavbe na splošno vsebujejo različne podsisteme. 

86.1 Primeri uporabnih in učinkovitih podsistemov pri zgradbah so 
 

A. zemeljski plin, voda in izolacije.  

B. električna energija, zemeljski plin in voda. 
C. elektrika, voda in okrepitev temeljev.  

D. zemeljski plin, voda, širokopasovni internet. 

 

86.2  Slika predstavlja različna grelna telesa pri 
 

A. grelniku vode. 

B. talnem ogrevanju. 
C. ogrevanju s klimatsko napravo. 

D. plinski peči za centralno. 

E. radiatorjih centralne kurjave. 

 

86.3 V dvoetažni hiši je 10 enakih radiatorjev (5 v vsaki etaži) in temperatura v 
obeh etažah bi morala biti enaka.  Ena etaža je 2 °C hladnejša. Katera in zakaj? 
 

A. Zgornja, ker se topel zrak dviguje. 

B. Zgornja, ker je hitrost vetra zunaj večja.  

C. Spodnja, ker je zrak v radiatorjih. 

D. Zgornja, ker je zrak v radiatorjih. 
E. Spodnja, ker pušča voda iz radiatorja. 

 

OCENJEVANJE VSEBINSKE VELJAVNOSTI TESTNE BATERIJE MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
1. Berljivost  5. Revizija postavk (86)x 
VP. 0- neberljivo                                                                                  10- berljivo  
86. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
86. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
86. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
2. Usklajenost  vprašanja z MPP   
VP. 0- neusklajeno                                                                           10- usklajeno  
86. 1 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
86. 2 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
86. 3 0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
3. Težavnost vsebinske postavke  VP  
VP. Razred  
86. 1 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
86. 2 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
86. 3 do 10 let    4/5     5/6    6     6/7     7     7/8     8       8/9      9      nad 15 let   
4. Nov učni načrt TiT naj vključuje tematiko vprašanja VP. X  
VP.  86. 1 86. 2 86. 3  
Odg. DA NE DA NE DA NE  
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12.11  POSTOPEK RAZISKAVE 
 

Ob upoštevanju kriterijev za zadostitev pogojev raziskave, smo najprej preko 

elektronske pošte nagovorili potencialne učitelje TiT/mentorje (priloga: pismo učitelju-

el.pošte), za izvedbo testiranja v njihovem razredu/ih. Ko smo dobili pozitiven 

odgovor in njivo privolitev, smo sestavili dopis z izjavo o sodelovanju šole in  naslovili 

na ravnatelja/ravnateljico in zaprosili za pisno izjavo v povratni pošti, kjer je deklariran 

postopek in namen testiranja TP.  

 

O privolitvi v raziskavo so bili seznanjeni tudi učitelji/mentorji, kakor tudi s vsebino 

pisma ravnatelju/ici. Učitelji testnih skupin so bili seznanjeni tudi s celovitimi navodili 

za izvedbo testa vključno z testnimi polami. Po uskladitvi učiteljev testnih skupin in 

celotne dokumentacije, smo pripravili natančen razpored (datum, čas, število 

razredov...) merjenja/testiranja TP po šolah.Test je prostovoljen in anonimen, testna 

pola vsebuje le zaporedno številko in ni sledljiva kot tudi vsaka uporaba za namen 

izven domene raziskave je neupravičena. Namenjen je samo učencem, ki so v času 

raziskave v 9. razredu OŠ. O tem so bili seznanjeni tudi učenci eksperimentalne in 

kontrolne skupine. O režimu in pogojih sodelovanja ter tudi dobrobitih je učence 

seznanil tudi njihov učitelj TiT, ki je vodil testiranje v razredu. Učitelj TiT je izpolnjeval 

kriterije za sodelovanje pri raziskavi in  bil potrjen tudi s strani ravnatelja/ic ter nas, 

kot nosilcev raziskave. Po izvedbi testiranja, je vsak nadzorni učitelj zbral testne pole 

in liste za reševanje, vključno z nerešenimi in vse skupaj zapakiral v kuverto z 

oznako razreda in šole. Vse to je izročil nam, kot nosilcem raziskave za namen 

nadaljnje obdelave in vrednotenja podatkov. Po zbiranju testnih pol od sodelujočih 

učiteljev TiT, se je začel proces vnosa podatkov v statistični program za družbene 

vede (SPSS 18), s katerim je sledila obdelava in pregled podatkov. Sledenje testnih 

podatkov posameznih učencev ni bilo izvedeno. To ni bilo potrebno, ker je bila tema 

raziskave merjenje uspešnost instrumenta/metode in sposobnost/zmogljivost 

veljavnega instrumenta za odkrivanje razlik v dosežkih učencev pri pouku predmetov 

TI. Originali testov so varno shranjeni in v lasti avtorja študije (glavnega raziskovalca) 

za potrebni čas v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli, Zakona o 

osnovni šoli (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05). 
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12.12 DOPIS ŠOLAM O NAJAVI RAZISKAVE 
 

Ljubljana, 20.04.2010 

 
Spoštovana gospa/gospod  XXXX, ravnateljica/ravnatelj! 
 

 

Moje ime je Stanislav Avsec in v okviru svojega doktorskega dela na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani raziskujem in določam metodo merjenja tehnološke 

pismenost učencev 9. razreda OŠ.  Raziskavo izvajam pod mentorstvom dr. Janeza 

Jamška s Pedagoške fakultete v Ljubljani.  

 

Tehnološka pismenost je pomemben dejavnik sodobne družbe vključno z 

izobraževalnim sistemom. Le ta je tako s strani učiteljev tehnike kot učencev v okviru 

tehniških predmetov je praviloma nepoznana. Določitev metode merjenja napredka 

učenca in stanje njegove tehnološke pismenosti po vseh njenih dimenzijah bo 

dolgoročno omogočala mednarodno konkurenčno usmerjeno posodobitev učnih 

načrtov osnovnošolskega tehniškega izobraževanja. Del raziskav obsega izvedbo 

pilotnega testa s skupino učencev 9. razreda z namenom določitve zanesljivosti 

testne pole. 

 

Na Vas se naslavljam za dovoljenje, izvedbe pilotskega testa na Vaši šoli v dogovoru 

z učiteljem tehnike. Test bo anonimen, dolžine 45 minut. V kolikor se strinjate in mi 

omogočite raziskavo v vaši šoli, bi Vas prosil, da mi priloženo Izjavo o sodelovanju 

pošljete na moj naslov. 

 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam. 

 

               Stanislav Avsec 

 
Za morebitne podrobne informacije in predstavitve sem dosegljiv na +386 1 5892 224 ali  

na e-naslovu: Stanislav.Avsec@pef.uni-lj.si in vam bom z veseljem odgovoril. 
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Stanislav Avsec 

Pedagoška Fakulteta Ljubljana, 

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

 

 

Šola:..................................................................... 

Ulica:.................................................................... 

Kraj:...................................................................... 

 

Datum:....................................... 

 

 

IZJAVA O SODELOVANJU 
 

Strinjam in potrjujem sodelovanje z g. Stanislavom Avsec s Pedagoške fakultete 

Ljubljana,UL in mu omogočim, da lahko izpelje merjenje tehnološke pismenosti 

učencev 9. razreda na naši šoli.  S tovrstnim pedagoškimi raziskavami sem 

seznanjen/a in zadovoljen/zadovoljna, da so udeleženci raziskave ustrezno varovani 

glede etičnih vidikov in norm, kot tudi opozorjen/a, da je udeležba učencev in učitelja 

tehnike in tehnologije, ki bo izvajal test, prostovoljna. 

 

 

                 Ravnatelj/ica: 

 

        .................................................. 

                  XXXX 
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12.13 TESTNE POLE PILOTNEGA TESTA 
       

 
TESTNA POLA A. 
 
1. [83.3] V stanovanju, ki ima eno samo zunanjo steno in še to je zastekljeni 
balkon, hočemo postaviti klimatsko napravo. Kam namestimo kompresorsko 
enoto? 
 

A. Znotraj stanovanja na severno steno. 

B. V zastekljen balkon. 

C. V kopalnico. 

D. Na 15 m oddaljeno zunanjo steno stavbe. 

E. Izven zastekljenega balkona. 

 
2. [11.2]  Za materialne stroške izdelave centrifugalnega sušilnika solate, na 
sliki, imamo 40 EUR. Kaj upoštevamo pri vrednotenju zasnovanih različic 
izdelka? 
 

A. Vrsto materiala, dimenzije, število tehnoloških operacij. 

B. Čas izdelave, amortizacijo, material. 

C. Vrsto in  količino materiala. 

D. Dimenzije izdelka, material, DDV. 

E. A in B.  

 

3. [08.1] Katera naprava ne izvaja nadzora nad drugimi napravami? 
 

A. Zvočniki.  

B. Stikala. 

C. Potenciometer. 

D. TV daljinski upravljalnik. 
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4. [22.2] Pri uporabi šolske stružnice za struženje kovin nastajajo daljši spiralni 
ostružki-odpadki, ki jih lahko neposredno recikliramo, tako da jih 
 

A. damo v kontejner za kovinske odpadke na šolskem dvorišču. 

B. pretalimo v jeklarski peči. 

C. zavržemo v naravno okolje. 

D. uporabimo v kuhinji pri pomivanju posode, ki ima prežgano maščobo. 

E. očistimo in naredimo razne okraske. 

 
5. [57.1] Cepljenje, ki omogoča telesu, da se upre bolezni se imenuje 
 

A. imunizacija.  

B. sterilizacija. 

C. aditivi za živila.  

D. črne koze. 

 

6. [16.3] V električnem tokokrogu merimo tok in napetost na bremenu - žici iz 
zlitine Cr-Ni-Mn-Fe (desna slika). Leva slika prikazuje tokovno-napetostno 
karakteristiko bremena. Kakšna je krivulja, če nadomestimo žico z žarnico iz 
volframove nitke iste dolžine in preseka? 
 

 
 

A. Bolj položna, ker ima žarnica večjo upornost. 

B. Ima enak nagib, ker je upornost konstantna. 

C. Najprej bolj strma, potem počasi narašča. 

D. Bolj položna, ker ima žica iz zlitine večjo upornost. 

        E. Bolj strma, ker žarnica sveti. 
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7. [2.3] S pomočjo spodnje preglednice načrtuj viličar! Viličar  obratuje v 
proizvodni hali, kjer se  na ozki progi vozi samo naprej in nazaj. Tovor naklada 
bočno. Kakšna je tehnologija viličarja? 
 

A. A1-B1-C1 

B. A1-B2-C3 

C. A3-B1-C2 

D. A3-B1-C3 

E. A3-B2-C3 

 

8. [75.2] Uvedba metroja (podzemna železnica) je draga naložba, ker 
 

A. onesnažuje okolico. 

B. ima veliko porabo energije. 

C. veliko posega v prostor. 

D. povzroči pomanjkanje parkirišč. 

E. rabi več strojevodij. 

 
9. [60.1] Metoda, ki jo uporabljajo kmetje za oskrbo pridelkov z zadostno 
tekočino je 

A. uporaba bioloških procesov za odpravo onesnaženja tal. 

B. namakalna tehnologija. 

C. dehidracija/osuševanje.  

D. škropljenje. 

10. [5.3] Proizvodni proces ima pet dejavnosti, A,B,C,D in E. S pomočjo 
preglednice ugotovi najdaljši rok izdelave določenega izdelka?  

A. 7 dni.  

B. 8 dni. 

C. 10 dni. 

D. 6 dni. 

E. 9 dni. 

     

 

 
 

 Rešitev 

P
od

si
st

em
  1 2 3 

A -pogon dizelski 
motor 

plinski motor električni 
motor 

B - vilice bočne  čelne nagibne-čelne 
C - kabina fiksna Vrtljiva-360° Vrtljiva -180° 

A B D 

C E 

Dejavnost Predhodna Naslednja Čas trajanja 
A - B 2 
B A D 1 
C - E 3 
D B,E - 3 
E - D 3 
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11. [13.2] Krožna žaga na trifazni tok se ne zavrti. Napajalna napetost je 240 V 
in nazivni tok 25 A. Vezana je na el. omrežje katerega ščitijo tri varovalke po 30 
A. Imate izklopljeno  glavno stikalo, da lahko odstranite eno od varovalk. 
Preverite vsako varovalko z ohm-metrom. Kakšna bo upornost, če je varovalka 
še uporabna? 

 

A. 0 Ω. 

B. 10 Ω. 

C. 50 Ω. 

D. 100 Ω. 

E. Neskončno. 
                      

                http://www.act.org/workkeys/assess/tech/sample5.html 

 
12. [32.1] Poklic, ki vključuje oblikovanje/konstruiranje izdelkov ali struktur je 

 

A. inženir. 

B. znanstvenik. 

C. mehanik. 

D. medicinski tehnolog. 

 

13. [74.2] Dobro podvozje osebnega avtomobila pozitivno vpliva na 
 

A. trdnost vozila. 

B. stabilnost vozila. 

C. na število potnikov v avtu. 

D. vožnjo v ovinkih. 

E. vse zgoraj navedeno. 

 

 14. [52.1] Zbrani podatki iz poškodovanega objekta lahko pomagajo 
gradbenikom za 
 

A. sestavljanje baze podatkov. 

B. izvajanje raziskave in vprašalnikov. 

C. izgradnjo novih modelov zgradb. 

D. načrtovanje novih in varnih zgradb. 
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15. [47.3]  Na slikah A in B imaš razloženo kako deluje toplotna črpalka. Iz 
katere slike razbereš, da dobimo več ali enako energije kot jo vložimo? 

A         B  
                     http://varcevanje-energije.si/                                                        http://www.biotherm.si/ 

 

 

A. B. 

B. A. 

C. A in B. 

D. Iz nobene. 

E. Dobljena količina energije ni  

odvisna od vložene energije. 

 

16. [28. 2] Poraba papirja se lahko občutno zmanjša 
 

A. z uporabo elektronskih tabel namesto klasičnih. 

B. z elektronskimi čitalniki. 

C. s pošiljanjem e-pošte namesto klasične. 

D. s pisanjem scenarija na usnje. 

E. B in C. 

 
17. [45.1] Prednost stroja za hitro izdelavo prototipov je 
 

A. da je izdelek  izdelan iz kovine.  

B. da lahko naredi končno kopijo/repliko izdelka. 

C. hitrejša izdelava ob povečanju stroškov v primerjavi z ulivanjem. 

D. izdelava v nekaj minutah.  

 
 

Razlog: 
1. Ker lahko razberemo temperaturo. 

2. Ker ni pomembno. 

3. Vidimo/razberemo neposredno moč. 

4. Na obeh vidimo, da lahko ogrevamo dom. 

5. Vložimo enako količino energijo kot jo 

potem    dobimo. 
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18. [19.3] Kljub domnevni škodljivosti mobilnih telefonov število naročnikov 
raste iz leta v leto. Kakšna je bila razlika med razvitimi in svetom v razvoju leta 
2002 in kakšna bo 2011? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 5:1, 2:1 

B. 6:1, 1:1 

C. 2:1, 1:1 

D. 6:1, < 2:1 

E. 3:1, >2:1 

 

 
19. [4.3] Cena izdelkom s količino pada. Za 2000 EUR bi radi kupili čim več enot 
izdelka A in B skupaj. Koliko največ z znanimi cenami? 
 

A. 100 enot izdelka A in 20 enot B. 

B. 100 enot izdelka B in 120 enot izdelka A.  

C.  80 enot izdelka A in 80 enot izdelka B. 

D. 120 enot izdelka A in 90 enot izdelka B. 

E. 100 enot izdelka  A in 0 enot izdelka B. 

 

 

 

Razlog: 

1. Število naročnikov raste na potenco 2. 

2. Število naročnikov v razvijajočem svetu raste hitreje kot v razvitem. 

3. Število naročnikov raste po celem svetu. 

4. Telefonija se bo pocenila in je pričakovati slabše aparate. 

5. Število naročnikov pada zaradi končne številke prebivalstva. 
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20. [66.1] Posredna metoda merjenja električne moči temelji na 
merjenju__________ter računanju moči. 
 

A. napetosti in upornosti  

B. toka in upornosti 

C. napetosti in toka 

D. časa in dela 

 

21. [30.2] Kateri sistem lahko poišče osebo z ustrezno napravo za oddajanje 
signala? 
 

A. Geografski informacijski sistem. 

B. Globalni sistem pozicioniranja. 

C. Sistem računalniške simulacije. 

D. Robotski sistem. 

E. Sistem kratkega sporočanja. 

 

22. [41.3] Torno kolo rahlo podrsava in žarnica slabše sveti. Kdaj bo žarnica na 
kolesu močneje svetila, tudi ko kolo ne spodrsava? 
 

A. Ko bo torno kolo dinama večje. 

B. Ko bo večja pritisna sila na gumo. 

C. Ko bo obseg kolesa večji. 

D. Ko vozimo počasneje. 

E. B in C. 

 
Razlog: 
1. Se poveča trenje. 

2. Je večja sila trenja. 

3. Ker je manj upora. 

4. Ker je manjše prestavno razmerje tornega gonila. 

5. 2 in 4. 
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23. [71.2] Z MMS (multimedijsko sporočilo) se prenaša 
 

A. slika in zvok. 

B. sporočilo. 

C. video in slika. 

D. slika in tekst. 

E. vse zgoraj navedeno. 

 

24. [58.1]  S pomočjo genetskega inženiringa izbrani organizem pridobi neko 
novo lastnost, ki se kaže v  

 

A. večji odpornosti proti izsuševanju/staranju kože. 

B. večji dovzetnosti/občutljivosti na vročino in pomanjkanje vode. 

C. odpornosti na nek izvor bolezni.  

D. nespremenjeni in/ali povečani hranilni vrednosti 

E.  A in C.  

 

25. [84.3]  Ali drži trditev, da na kamnitem terenu ne potrebujemo temeljev?  
 

A. Drži, ker je kamen že dovolj trden. 

B. Ne drži, ravno tako naredimo 80 cm visoke temelje. 

C. Drži, damo samo jeklo v izravnalni beton. 

D. Ne drži, so nižji in lahko tudi armirani z jeklom. 

E. Drži, samo poravnamo in zidamo. 

 
26. [34.2] Prva delovna različica izdelka se imenuje 
 

A. model. 

B. skica. 

C. slika. 

D. prototip. 

E. preskušanje mehanskih lastnosti. 
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27. [81.1] Materiali v njihovem naravnem stanju, se imenujejo 
 

A. surovine. 

B. predelani materiali. 

C. proizvodne materiali. 

D. sintetični materiali. 

 

28. [33.3] Na sliki imaš stojalo za zobne ščetke iz umetne snovi. Pravilno 
sestavi tehnologijo nastanka? 
 

 

A. G-B-C-D-E-A-H-F 

B. A-B-D-E-C-F-G-H 

C. G-B-D-E-C-A-H-F 

D. B-G-D-E-F-A-C-H 

E. G-B-H-C-D-E-A-F 

 

29. [51.2] Metoda meritve obiskanosti spletnih strani se imenuje 
 

A. pop up. 

B. števec obiskov. 

C. piškotki. 

D. iskalnik. 

E. spletna anketa. 

 

30. [54.1] Kaj izvajajo inženirji na obstoječih izdelkih in sistemih, da ugotovijo, 
če so koristni ali ne? 
 

A. Vrednotenje in ocenjevanje. 

B. Analiziranje in izgradnja. 

C. Diagnosticiranje in uničenje.  

D. Ovrednotenje in izumljanje. 

 

 

 

Tehnologije 
izdelovanja: 
A - Lepljenje 
B - Zarisovanje 
C - Vrtanje izvrtin 
D - Segrevanje 
E - Upogibanje 
F - Vrednotenje 
G-  Skiciranje ideje 
H- Izdelava tehnične 
dokumentacije 
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31. [50. 3] Upravljavec mešalnika betona pripravlja betonsko mešanico za 
gradnjo hiše. Pri betoniranju se pojavi po sestavi različna mešanica betona. Kaj 
je narobe z mešalnikom? 
 

A. Se prepočasi vrti. 

B. Se prehitro vrti. 

C. Nič ni narobe. 

D. Premajhen nagib posode. 

E. Premalo časa mešanja. 

Razlog: 
1. Ni dovolj zmešano. 

2. Preveč vode v zmesi. 

3. Večji nagib, bolj se meša.  
4. Nepravilna sestava zmesi, dane v mešalnik.  

5. 1 in 2. 
 
32. [77.2]  Na voljo imamo nerjavečo jekleno pločevino 0,8 mm in želimo izdelati 
zidarsko zajemalko na sliki. To naredimo z  
 

A. varjenjem. 

B. kovanjem. 

C. ulivanjem. 

D. globokim vlekom. 

E. vlečenjem skozi matrico. 

 

33. [69.1] Med igranjem video iger poteka komunikacija med 
 

A. človekom - napravo. 

B. napravo - človekom. 

C. napravo - napravo.  

D. človekom - človekom. 
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34. [61.3] Žičnato pletivo (mrežo) vgradimo v brežino in nato ozelenimo s 
poljubno vrsto vegetacije. Vegetaciji poženejo korenine____________brežino 
(breg). 
 

A. navpično navzdol v zemljo in porušijo 

B. po mreži in utrdijo 

C. vzporedno z brežino navzdol in zavarujejo 

D. vzporedno po bregu navzgor in omejijo  

E. v vse smeri in ozelenijo 

 
35. [85.2] Za izgradnjo modularnega vrtca se uporabijo 
 

A. lesene vrtne hiške. 

B. pločevinasti kontejnerji. 

C. montažne hiše. 

D. plošče iz mavca. 

E. kontejnerji iz umetnih snovi. 
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TESTNA POLA B. 
 

1. [16.3] V električnem tokokrogu merimo tok in napetost na bremenu - žici iz 
zlitine Cr-Ni-Mn-Fe (desna slika). Leva slika prikazuje tokovno-napetostno 
karakteristiko bremena. Kakšna je krivulja, če nadomestimo žico z žarnico iz 
volframove nitke iste dolžine in preseka? 

 
A. Bolj položna, ker ima žarnica večjo upornost. 

B. Ima enak nagib, ker je upornost konstantna. 

C. Najprej bolj strma, potem počasi narašča. 

D. Bolj položna, ker ima žica iz zlitine večjo upornost. 

E. Bolj strma, ker žarnica sveti.   

2. [36.2] Pri izdelavi vijačne spone iz jeklenega traku 150 mm x 20mm x 3 mm 
na sliki vrežemo navoj vretena. Kakšen navoj vrežemo? 
 

A. M10 

B. M7 

C. E10  

D. M4 

E. W6 

 

 

3. [24.1] Kaj je značilna prednost gorivnih celic? 

 

A. So poceni.  

B. So praktične za uporabo. 

C. Ne onesnažujejo.  

D. So vezane na zaloge v zemlji. 
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4. [39.3] Motorno kolo želimo  usposobiti za vožnjo v strm klanec. Zamenjamo 
zadnji zobnik (damo večjega po premeru)  in podaljšamo verigo. Na vsakem 
zelo ostrem ovinku mu pri določenih vrtljajih pade veriga z verižnika. Kaj 
storimo? 
 

A. Zamenjamo zadnji zobnik. 

B. Bolj napnemo verigo. 

C. Zmanjšamo hitrost v ovinku. 

D. Zamenjamo verigo. 

E. Pobrusimo zadnji zobnik. 

 

Razlog: 
1. Damo star zobnik, da teče brez trenja. 

2. Ker ne more pasti dol, če je bolj napeta. 

3. Različno obrabljeni členki povzročijo neenakomeren tek. 

4. Pri ožjem zobniku veriga bolj nalega.  

5. Zmanjšamo sile na verigo. 

 
5. [77.2]  Na voljo imamo nerjavečo jekleno pločevino 0,8 mm in želimo izdelati 
zidarsko zajemalko na sliki. To naredimo z  
 

A. varjenjem. 

B. kovanjem. 

C. ulivanjem. 

D. globokim vlekom. 

E. vlečenjem skozi matrico. 

 

6. [13.1] Kaj je razlog za redno servisiranje in vzdrževanje domačega 
avtomobila? 
 

A. Ker ne želite, da bi motor imel težave z delovanjem v prihodnosti.  

B. Ker želite privarčevati na gorivu in mazalnem olju. 

C. Ker slišite nepravilen/moteč hrup motorja.  

D. Ker želite imeti redno  avtomobilsko pomoč na cesti, ki sicer velja eno leto. 
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7. [51.3] Pri zajemu slike uporabljamo tri USB kamere ločljivost A - (640 x 480) 
točk, B- (480 x 320) točk in C-(352 x 288). Vsaka naredi 29 slik na uro. Največ 
koliko slik ločljivosti (480  x 320) točk lahko dobimo z obdelavo po 2 urah 
snemanja? 
 
 

A. 58 

B. 87 

C. 29 

D. 116 

E. 174 

 

 

8. [82.2] Tržniki v podjetjih so šli konec februarja po terenu. Kateri so bili 
najbolj učinkoviti na dolgi rok? 
  

A. Orion 

B. Pert 

C. Top plus 

D. Zvezda 

E. Zvezda in Orion 

 

 

 

 

9. [3.1] Kako imenujemo nadgradnjo obstoječega proizvoda ali sistema z 
dodajanjem nove uporabne in tržne funkcionalnosti? 
 

A. Nova tehnologija. 

B. Inovacija.  

C. Izdelava.  

D. Proces. 

 

Razlog: 

1. Ker jih vsako uro naredimo 29. 

2. Ker jih snemamo lahko s kamero B. 

3. Ker lahko povečamo ločljivost slik. 

4. Ker lahko zmanjšamo ločljivost slik. 
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10. [76.3] Sistem urejenega dovoza, odvoza, nakladanja, razkladanje, 
skladiščenja tovora in regulacije ljudi se imenuje  
 

A. transportni center. 

B. logistika. 

C. avtobusna postaja. 

D. železniška postaja. 

E. blagovno trgovsko središče.  

 

11. [75.2] Uvedba metroja (podzemna železnica) je draga naložba, ker 
 

A. onesnažuje okolico. 

B. ima veliko porabo energije. 

C. veliko posega v prostor. 

D. povzroči pomanjkanje parkirišč. 

E. rabi več strojevodij. 

 

12. [61.1] Za predelavo rastlinskih in živalski odpadkov v koristne proizvode ali 
vire energije uporabljamo 
 

A. biotehnologije. 

B. proizvodne tehnologije. 

C. transportne tehnologije. 

D. gradbene tehnologije. 

 

 

13. [1.3]  Nova vozila, ki za pogon uporabljajo naftne derivate manj 
onesnažujejo okolje. Zakaj? 
 

A. Ker obratujejo pri nizkih obratih motorja. 

B. Ker so na sončne celice. 

C. Ker je notranje izgorevanje bolj učinkovito. 

D. Ker uporabljajo hibridni pogon. 

E. Ker imajo boljše katalizatorje. 
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14. [9.2]  Na stebelnem vrtalnem stroju začne opletati sveder. Najprej 
kontrolirate sveder, ki je še vedno pravilno vpet. Kaj je možni vzrok napake? 

 

A. Pretrgan pogonski jermen.                               

B. Zlomljena vpenjalna čeljust.                                                              

C. Poškodovan ležaj vretena. 

D. Napaka na el. omrežju. 

E. Nič od tega. 

 

15. [28. 1] Na kakšen način lahko sodobne grafične komunikacije škodijo 
našemu okolja? 

 

A. Z uporabo računalnika.  

B. Z uporabo filma. 

C. Z uporabo tiskarskih plošč.  

D. Z uporabo tiskarskih barv. 

16. [79.3]  V tovarni izdelujejo štiri različne proizvode. Le enega izdelujejo 
serijsko. Katerega in zakaj? 

 

A. B, ker je manjša poraba energije in 

materiala. 

B. A, ker je pri serijski proizvodnji večja 

poraba    energije. 

C. C, ker je največ izmeta/odpada. 

D. D, ker so večjih dimenzij nepravilnih 

oblik. 

E. A in C. 

17. [52.1] Zbrani podatki iz poškodovanega objekta lahko pomagajo 
gradbenikom za 
 

A. sestavljanje baze podatkov. 

B. izvajanje raziskave in vprašalnikov. 

C. izgradnjo novih modelov zgradb. 

D. načrtovanje novih in varnih zgradb. 

Izdelek A B C D 

Poraba el. 
energije/kWh 

8000 5600 6500 7800 

Količina 
izmeta 
(odpada) 
/ ton 

0,6 0,2 0,8 0,5 

Čas izdelave  
1000 kosov/ 
urah 

110 65 90 100 
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18. [84.2] Mojstra na sliki 
 

A. polagata tapete na zid.  

B. pripravljata zaščitno folijo za fasado. 

C. polagata hidroizolacijo. 

D. polagata folijo za zmanjšanje hrapavosti zidu. 

E. polagata nepropustno folijo v zbiralniku vode. 
                                www.ambientonline.net 

 
19. [21.3] Sodobne informacijsko komunikacijske  tehnologije omogočajo 
nelegalni prenos in izmenjavo avtorskih datotek. To ima za posledico 
 

A. večje število prestopnikov. 

B. večjo gospodarsko in kulturno rast družbe. 

C. velik finančni primanjkljaj na strani avtorjev. 

D. manj obiskovanja koncertov in trgovin. 

E. nakup boljših računalnikov. 

 

Razlog: 
1. Ker nove tehnologije omogočajo hitro izmenjavo kulturnih dobrin in posledični 

nakup. 

2. Ker se prenaša veliko virusov in nezaželene pošte. 

3. Ker si ljudje ogledajo  filme, e-knjige in poslušajo glasbo doma. 

4. Da izvedejo hitrejši prenos in izmenjavo vsebin. 

5. Ker ljudje , ki izmenjujejo datoteke, kupujejo manj. 

 
20. [25.2] Pri kmetijskih delovnih strojih se uporablja__________in _________s 
katerim zmanjšamo število vrtljajev za delo z delovnimi orodji. Katere so 
manjkajoče besede na črtah? 
 

A. bencinski motor, sklopko 

B. dizelski motor, reduktor 

C. motor na kerozin, reduktor 

D. motor na petrolej, multiplikator 

E. plinska turbina, sklopko 
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21. [5.1] Tehnološki sistem, ki ne more meriti ali nadzorovati svoje proizvodnje, 
se imenuje 

 

A. proces.  

B. zaprtozančni (sklenjen) sistem.  

C. normalni pretok.  

D. odprtozančni (razklenjen) sistem. 

 
22. [30.3] Katero tehnologijo obdelave izberemo za izdelavo predmeta zunanjih 
dimenzij 80 mm x 35 mm x 20 mm podanega na sliki v narisu, ki ga nato še 
prebarvamo ?  
 

A. A1-B2-C1-D1-E1 

B. A1-B2-C2-D2-E2 

C. A2-B2-C2-D3-A1 

D. A3-B2-C3-D3-E2 

E.  A3-B2-C1-D2-E1 

 

 

 

 

 

23. [43.2] Nosilnost mostu z jeklenimi vrvmi kot je na sliki povečamo z 
 

A. daljšimi jeklenimi vrvmi. 

B. višjimi nosilnimi stebri. 

C. debelejšo podlago 

asfalta na mostu. 

D. debelejšimi vrvmi. 

E. manjšim številom 

nosilnih stebrov. 

 
 
 

 1 2 3 
Material - A Les Kovina Um. snov 
Debelina- B 
(mm) 

10 20 30 

Oblika - C okrogla kvadrat trikotna 
Teh. postopek 
- D 

žaganje vrtanje izrezovanje 

Površinska 
zaščita - E 

brezbarvni 
lak 

barva brušenje 
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24. [62.1] _________je  s človeškim posredovanjem narejen oziroma prilagojen 
sistem za reprodukcijo nekaterih delov naravnega okolja. 
 

A. Osuševanje zemlje  

B. Ohranjanje živalskih vrst  

C. Umetni ekosistem  

D. Pogozdovanje  

25. [40.2] Pri razvoju kolesa sta predstavljala ogrodje in sedež _______ V-
zavore pa so bile_________ 
 

A. invencijo/izum, inovacija. 

B. inovacijo, tehnična izboljšava. 

C. inovacijo, invencija/izum. 

D. tehnična izboljšavo, inovacija. 

E. inovacijo, inovacija. 

 
26. [23.3] Sežiganje odpadkov  pomeni prihranek energetskih virov, zmanjšanje 
trdnih odpadkov in metana na odlagališčih ter   dodatni vir za ogrevanje  in 
pridobivanje električne energije. 3 je kurišče, 4 grelna posoda iz katere 
gre_________v _________turbino, kjer se proizvaja___________energija. Dimni 
plini pa se očistijo v ______. Katere so manjkajoče besede/številke na črtah? 

 

A. plin, plinsko,kemična, 8 

B. para, parno, kemična, 7 

C. voda, vodno, električna, 6 

D. para, parno, električna, 7 

E. voda, vodno, mehanska, 8 
 

 

                                                                                   http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4622484.stm 

27. [68. 1] Pravilnik za boljšo rabo energije, se imenuje Pravilnik o 
 

A. obremenjevanju  okolja.  

B. recikliranju. 

C. okoljski tehnologiji.  

D. o učinkoviti rabi energije. 
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28. [56.3] Na slikah imaš primerjavo sestave odpadkov in stroške 
odstranjevanja odpadkov. Katere odpadke lahko prodamo, da prihranimo 2-3 % 
na stroških odstranjevanja? 
 

A. Kemikalije.  

B. Infektivne odpadke. 

C. Odpadke primerne za reciklažo. 

D. Medicinske odpadke. 

E. Komunalne odpadke. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
29. [50.2]  _________temelji na dolgoletnih izkušnjah, kar omogoča, da na 
osnovi predhodnih okvar pravočasno ugotovimo vzroke in jih odpravljamo. 
Načrtujemo ga v naprej po določenih urah obratovanja. Kaj je to? 
 

A. Tekoče/redno vzdrževanje. 

B. Vzdrževanje za preprečevanje napak. 

C. Mesečno vzdrževanje strojev in naprav. 

D. Celovita obnova tehnološkega sistema. 

E. Redno/letno vzdrževanje. 

 
30. [41.1] Kaj je nadzorovan način za  odkrivanje novega znanja?  
 

A. Teorija. 

B. Metoda poskusov in napak. 

C. Eksperimentiranje. 

D. Opredelitve problema. 
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31. [67.3]  Delovni stroj, ki ga lahko priključimo na računalnik preko USB 
priključka se imenuje 
 

A. črpalka. 

B. kompresor. 

C. ventilator. 

D. turbina. 

E. A,B,C. 

 
32. [12.2]  Na sliki so predstavljene različne tehnologije in faze izdelave tablet. 
Katera dejavnost se ukvarja s proizvodnjo tablet in katera izmed faz v 
proizvodnji tablet ni tehnološka faza? 
 

A. Medicinski inženiring.     

B. Zdravstvena tehnika. 

C. Procesno strojništvo. 

D. Farmacevtska tehnika. 

E. Vse zgoraj navedeno. 

 

Tehnološka faza ni: 
1. Mešanje. 

2. Tehtanje. 

3. Oblaganje. 

4. Tabletiranje. 

5. Vse so tehnološke faze. 

 
 
                  www.krka.si 

 
33. [29.1] Kdo od naštetih so začeli in gradili svoje delo na podlagi prejšnjega 
dela in odkritji drugih? 
 

A. Inženirji.  

B. Znanstveniki. 

C. Tehnologi. 

D. Vsi zgoraj navedeni. 
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34. [42.3] Za šolsko učilnico zasnujemo večje stojalo za večje število 
svinčnikov. Katero idejo lahko uporabimo? 

 

         A     B      C     D   
      http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/mase/stojalo4.htm 

 

A. B 

B. A 

C. D 

D. C 

E. B in C. 

 

 
35. [60.2] Naprava na sliki za pogon uporablja ali samo elektromotor ali pa 
mehanski pogon s kardanske gredi delovnega stroja. Ta naprava se imenuje 
 

A. hidravlična stiskalnica. 

B. hidravlični horizontalni sekalnik drv. 

C. krožni/rotacijski cepilnik drv. 

D. hidravlični cepilnik drv. 

E. tračna žaga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razlog: 

1. Ker ne padejo ven. 

2. Ker jih lahko naložimo en čez drugega. 

3. Boljši izkoristek prostora. 

4. Tudi pri prenašanju so stabilni. 

5. Se ne dotikajo z ostrimi konicami. 
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TESTNA POLA C. 
1. [66.3] Iz diagrama vidimo, da gre za avtomobil z __________ motorjem, ker 
ima_____________. 
 

A.   bencinskim; moč manjšo od navora 

B.   dizelskim; velik navor 

C.   bencinskim; največjo moč pri velikih vrtljajih 

D.   električnim; nižje vrtljaje pogonske gredi 

E.   dizelskim; 140 KW moči  

 

 

 
2. [57.2] Kaj uporablja brizgalka (na sliki) brez injekcijske igle za potisk cepiva? 
 

A.   Ročni potisk. 

B.   Potisni plin. 

C.   Potisno tekočino. 

D.   Rotacijsko črpalko. 

E.   Stisnjen zrak. 

 

3. [60.1] Metoda, ki jo uporabljajo kmetje za oskrbo pridelkov z zadostno 
tekočino je 
 

A.   uporaba bioloških procesov za odpravo onesnaženja tal. 

B.   namakalna tehnologija. 

C.   dehidracija/osuševanje.  

D.   škropljenje. 

 

4. [75.3] Za rešitev problema prometa tovornjakov na naših cestah bi bilo treba 
A.   uvesti dražje cestnine. 

B.   prepovedati transport s tovornjaki. 

C.   preusmeriti tovornjake na železnice. 

D.   uvesti samo nočne vožnje tovornjakov. 

E.   izgraditi posebno vozišče samo za tovornjake. 
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5. [81.1] Materiali v njihovem naravnem stanju, se imenujejo 
 

A.   surovine. 

B.   predelani materiali. 

C.   proizvodni materiali. 

D.   sintetični materiali. 

 
6. [21.2] Gradnja sodobnih avtocest omogoča 
 

A.   varnejši transport. 

B.   manjšo porabo goriva. 

C.   zmanjševanje števila nesreč.  
D.   povečanje transporta in regijske povezanosti. 

E.   dobiček gradbenikom in upravljavcu cest. 

 
7. [79.3]  V tovarni izdelujejo štiri različne proizvode. Le enega izdelujejo 
serijsko. Katerega in zakaj? 

 
A.   B, ker je manjša poraba energije in  mat. 

B.   A, ker je pri serijski proizvodnji večja 

poraba  energije. 

C.   C, ker je največ izmeta/odpada. 

D.   D, ker so večjih dimenzij nepravilnih obli. 

E.   A in C. 

 
8. [32.2] Zakonsko zaščitena in izključna pravica gospodarskega izkoriščanja 
izuma je 
 

A.   inovacija. 

B.   patent. 

C.   invencija (izum). 

D.   zakon o gospodarskih družbah. 

E.   proizvodnja. 

 
 

Izdelek A B C D 
Poraba el. 
energije/kWh 

8000 5600 6500 7800 

Količina 
izmeta 
(odpada)/ 
ton 

0,6 0,2 0,8 0,5 

Čas izdelave  
1000 kosov/ 
urah 

110 65 90 100 
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9. [39.1] Preden je nov izdelek poslan v proizvodnjo je potrebno 
 

A.   ovrednotiti rešitev in tržiti izdelek. 

B.   izdelati prototip in ga preizkusiti. 

C.   tržiti izdelek in ga preskusiti. 

D.   določiti probleme in izdelati prototip. 

 
10. [56.1] Sanitetni postopki, uporabljeni pri odstranjevanju medicinskih 
proizvodov pomagajo nadzorovati 
 

A.   ljudi. 

B.   zdravljenje. 

C.   bolezen.  

D.   medicino. 

 

11. [67.1] Energijo vetra spreminjamo v električno s pomočjo 
 

A.   elektromotorja.  

B.   elektroenergetskega sistema. 

C.   generatorja. 

D.   baterije. 

 

12. [25.2] Pri kmetijskih delovnih strojih se uporablja za pogon__________in 
_________s katerim zmanjšamo število vrtljajev za delo z delovnimi orodji. 
Katere so manjkajoče besede na črtah? 
 

 
A.   bencinski motor; sklopka 

B.   dizelski motor; reduktor 

C.   motor na kerozin; reduktor 

D.   motor na petrolej; multiplikator 

E.   plinska turbina; sklopka 
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13. [8.3] Na spodnji sliki ustrezno sestavi delujoč  enosmerni omrežni sistem!  
 

A.   1C-2A-3B-4D-5E 

B.   1D-2A-3E-4B-5C  

C.   1C-2D-3A-4B-5E  

D.   1D-2C-3B-4A-5E  

E.   1D-2C-3E-4B-5A                                                                               

     A   B    C   D   E  

 
14. [76.2] Viličar na sliki uporablja za dvig vilic 

 

A.   gonilo z zobato letvijo. 

B.   verižno gonilo. 

C.   hidravliko. 

D.   električni pomik. 

E.   jermensko gonilo. 

 

 

 

15. [49.3]  S pomočjo računalnika narišemo tehnično dokumentacijo. 2D risbe s 
__________, 3D modele pa s _________.  
 

A.   autocad, ciciCad 

B.   word, ciciCad 

C.   ciciCAD, SketchUp 

D.   beležnica, CorelDraw 

E.   word, excel 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

5 



CLXXVIII 
 

16. [45.3] Pri konstrukciji ostrešja ugotovimo, da se je ob pretežkem snegu en 
tram ostrešja (špirovec) preveč upognil. Kaj naredimo? 
 

        A.   Zamenjamo tram.  
B.   Ne naredimo nič. 

C.   Vzporedno vstavimo dodatni tram. 

D.   Na delu upogiba pritrdimo/zabijemo desko. 

E.   Odstranimo snegobrane s strehe. 
 

Razlog: 
1.   Damo močnejši tram (večji prerez). 

2.   Ker je les upogljiv. 

3.   Prevzame del bremena. 

4.   Bo bolj togo. 

5.   Sneg hitreje zdrsne s strehe. 

 
17. [40.2] Pri razvoju kolesa sta predstavljala ogrodje in sedež ____ V-zavore pa 
so bile_______ 
 

A.   invencijo/izum, inovacija. 

B.   inovacijo, tehnična izboljšava. 

C.   inovacijo, invencija/izum. 

D.   tehnična izboljšavo, inovacija. 

E.   inovacijo, inovacija. 

 

18. [61.1] Za predelavo rastlinskih in živalski odpadkov v koristne proizvode ali 
vire energije uporabljamo 
 

A.   biotehnologije. 

B.   proizvodne tehnologije. 

C.   transportne tehnologije. 

D.   gradbene tehnologije. 
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19. [72.1] Tehnika, uporabljena za javne risbe, ki opisuje natančno velikost, 
obliko in strukturo objektov se imenuje 
 

A.   načrtovanje.  

B.   skiciranje. 

C.   slikarstvo.  

D.   risanje. 

 
20. [1.3]  Nova vozila, ki za pogon uporabljajo naftne derivate manj 
onesnažujejo okolje. Zakaj? 
 

A.   Ker obratujejo pri nizkih obratih motorja. 

B.   Ker so na sončne celice. 

C.   Ker je notranje izgorevanje bolj učinkovito. 

D.   Ker uporabljajo hibridni pogon. 

E.   Ker imajo boljše katalizatorje. 

 

 

21. [82.2] Tržniki v podjetjih so šli konec februarja po terenu. Kateri so bili 
najbolj učinkoviti na dolgi rok? 
  

A.   Orion 

B.   Pert 

C.   Top plus 

D.   Zvezda 

E.   Zvezda in Orion 
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22. [19.3] Kljub domnevni škodljivosti mobilnih telefonov število naročnikov 
raste iz leta v leto. Kakšna je bila razlika med razvitimi in svetom v razvoju leta 
2002 in kakšna bo 2011? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   5:1, 2:1 

B.   6:1, 1:1 

C.   2:1, 1:1 

D.   6:1, < 2:1 

E.   3:1, >2:1 

 
 

23. [26.2] Potreba po digitalizaciji napisanega teksta je povzročila nastanek 
 

A.   fotoaparata. 

B.   kamere. 

C.   optičnega čitalnika. 

D.   spominske kartice. 

E.   prenosnega telefona. 

 
 
 
 

 

Razlog: 
1.   Število naročnikov raste na potenco 2. 

2.   Število naročnikov v razvijajočem svetu raste hitreje kot v 

razvitem. 

3.   Število naročnikov raste po celem svetu. 

4.   Telefonija se bo pocenila in je pričakovati slabše aparate. 

5.   Število naročnikov pada zaradi končne številke prebivalstva. 
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24. [4.1] Opravljaš dejavnost, da ugotoviš, kako dobro se izdelek prodaja. Kako 
se to imenuje? 

 

A.   Kontrola kvalitete. 

B.   Tržna raziskava. 

C.   Znanstveni menedžment.  

D.   Proizvodnja. 

 
25. [70.3]  Sistem pametnega domofona vsebuje zaključen krog komunikacije, 
udobja, varnosti in varčevanja. Kaj sta C in D! 
 

A.   varnost in udobje 

B.   udobje in varčevanje 

C.   nadzor in komunikacije 

D.   nadzor in udobje 

E.   komunikacije in varčevanje 
 

 

 

 

 

 

          

www.bticino.si/bticino 

 

26. [48.2] Pri delu ___________za rezanje polistirena (na sliki)  
moramo___________. Vstavi manjkajoče besede na 
črte!  
 

A.   s strojem; paziti na električni tok 

B.   z napravo; biti pozorni na vročo rezalno žico 

C.   z orodjem; nositi zaščitna očala in rokavice 

D.   z napravo; uporabljati tehnični priročnik za delo z napravo  

E.   s pripomočkom; upoštevati navodila za varno delo 
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27. [28. 1] Na kakšen način lahko sodobne grafične komunikacije škodijo 
našemu okolju? 

 

A.   Z uporabo računalnika.  

B.   Z uporabo filma. 

C.   Z uporabo tiskarskih plošč.  

D.   Z uporabo tiskarskih barv. 

 

28. [20.1] Zakaj je včasih uvajanje in učinkovita raba izobraževalne tehnologije 
v šolah vprašljiva?  
 

A.   Ker ni na voljo vsakomur.  

B.   Ker je neodvisna. 

C.   Ker je draga.  

D.   Ker ne izboljša sveta. 

 

29. [46.2] Pred izdelavo izdelka naredimo ____________po končani izdelavi pa 
_________, kjer so razvidne vse montažne in sestavne mere. Katere so 
manjkajoče besede na črtah? 
 

A.   skico; delavniško risbo 

B.   osnutek; sestavna risba 

C.   delavniško risbo; montažno risbo 

D.   osnutek; tehnološki list 

E.   delavniško risbo; sestavno risbo 

 
30. [53.3] Kakšen bo dobiček v EUR tehnologije T4 za mesec marec 2010? Bo 
približno 
 

A.   1000. 

B.   1100. 

C.    950. 

D.   1200. 

E.    900. 
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31. [74.3]  Za učinkovit transport in dostavo razsutega tovora uporabimo 
prikolico. Katero? 
 

A.   B. 

B.   A. 

C.   D. 

D.   C. 

E.   A in D. 

 
32. [9.2]  Na stebelnem vrtalnem stroju začne opletati sveder. Najprej 
kontrolirate sveder, ki je še vedno pravilno vpet. Kaj je možni vzrok napake? 
 

A.   Pretrgan pogonski jermen.                               

B.   Zlomljena vpenjalna čeljust.                                                              

C.   Poškodovan ležaj vretena. 

D.   Napaka na el. omrežju. 

E.   Nič od tega. 

 

33. [52.1] Zbrani podatki iz poškodovanega objekta lahko pomagajo 
gradbenikom za 
 

A.   sestavljanje baze podatkov. 

B.   izvajanje raziskave in vprašalnikov. 

C.   izgradnjo novih modelov zgradb. 

D.  načrtovanje novih in varnih zgradb. 
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34. [43.3] Katera dvojica kriterijev vsebuje elemente mehanskih lastnosti 
materiala? 

A.   C  

B.   A 

C.   D 

D.   E 

E.   B 
 

Razlog: 
 

1.   Ker sta oba elementa povezana z mehansko 

       trdnostjo ali razmerjem napetosti. 

2.   Stroški so odvisni tudi od okoljskih dejavnikov. 

3.   Ker vsebuje inovacijske elemente. 

4.   Ker je funkcionalna konstrukcija tudi udobna.  

5.   Ker ima bolj trdna konstrukcija manjši vpliv na okolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteriji izdelave: 
A Funkcionalnost Udobnost 
B Enostavnost izvedbe Inovacijski 

elementi 
C Vpliv na okolje Trdnost 
D Združljivost z ostalim 

sistemom ali postopki, 
Cena (stroški dela 
in materiala), 

E Koeficient (faktor) 
varnosti konstrukcije  

Prožnost 
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35. [6.2] Kompresor ustvarja pritisk zraka, ki ga uravnava regulator pritiska. 
Krmilni ventil določa pretok zraka skozi cevi. Če potisnemo ročico krmilnega 
ventila naprej (kot je prikazano na sliki) gre zrak v cevi in omogoči dvig dvigala. 
Pomik ročice ventila v srednji položaj omogoča zaporo toka zraka. Ventil tesni. 
Ko povlečemo ročico ventila nazaj, ventil izpušča zrak iz cevi in dvigalo se 
spusti. Pritisk zraka iz kompresorja deluje na hidravlično tekočino v posodi. 
Pritisk hidravlične tekočine omogoči dvig bata.  
 

 
    http://www.act.org/workkeys/assess/tech/sample6.html 
 
Ko si dvignil avto je dvigalo delovalo normalno, po eni uri pa je začel avto lesti 
dol. Krmilni ventil je še vedno funkcionalen. Na tleh ali v jašku pod dvigalom ni 
sledi hidravlične tekočine. Kaj moramo najprej preveriti, da ugotovimo napako? 
 

A.   Kompresor. 

B.   Zračni regulator. 

C.   Zračne cevi med kompresorjem in krmilnim ventilom. 

D.   Zračne cevi med krmilnim ventilom in posodo hidravlične tekočine. 

E.   Cevi med rezervoarjem hidravlične tekočine in dvižnim batom. 
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TESTNA POLA D. 
 
 

1. [50. 3] Upravljavec mešalnika betona pripravlja betonsko mešanico za 
gradnjo hiše. Pri betoniranju se pojavi po sestavi različna mešanica betona. Kaj 
je narobe z mešalnikom? 
 

A. Se prepočasi vrti. 

B. Se prehitro vrti. 

C. Nič ni narobe. 

D. Premajhen nagib posode. 

E. Premalo časa mešanja. 

 

Razlog: 
1. Ni dovolj zmešano. 

2. Preveč vode v zmesi. 

3. Večji nagib, bolj se meša.  
4. Nepravilna sestava zmesi, dane v mešalnik.  

5. 1 in 2. 
 
2. [76.2] Viličar na sliki uporablja za dvig vilic 
 

A. gonilo z zobato letvijo. 

B. verižno gonilo. 

C. hidravliko. 

D. električni pomik. 

E. jermensko gonilo. 
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3. [61.1] Za predelavo rastlinskih in živalski odpadkov v koristne proizvode ali 
vire energije uporabljamo 
 

A. biotehnologije. 

B. proizvodne tehnologije. 

C. transportne tehnologije. 

D. gradbene tehnologije. 

 

4. [51.3] Pri zajemu slike uporabljamo tri USB kamere ločljivosti A - (640 x 480) 
točk, B- (480 x 320) točk in C-(352 x 288). Vsaka naredi 29 slik na uro. Največ 
koliko slik ločljivosti (480  x 320) točk lahko dobimo z obdelavo po 2 urah 
snemanja? 
 

A.  58 

B.  87 

C.  29 

D. 116 

E.  174 

 

5. [13.2] Krožna žaga na trifazni tok se ne zavrti. Napajalna napetost je 240 V in 
nazivni tok 25 A. Vezana je na el. omrežje katerega ščitijo tri varovalke po 30 A. 
Imate izklopljeno  glavno stikalo, da lahko odstranite eno od varovalk. Preverite 
vsako varovalko z ohm-metrom. Kakšna bo upornost, če je varovalka še 
uporabna? 

 

A. 0 Ω. 

B. 10 Ω. 

C. 50 Ω. 

D. 100 Ω. 

E. Neskončno. 
                                      http://www.act.org/workkeys/assess/tech/sample5.html 

 

 

 

Razlog: 
1. Ker jih vsako uro naredimo 29. 

2. Ker jih snemamo lahko s kamero B. 

3. Ker lahko povečamo ločljivost slik. 

4. Ker lahko zmanjšamo ločljivost slik. 
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6. [33.1] Ko uporabiš računalnik in tiskalnik za izdelavo letaka ali revije, se to 
imenuje 
 

A. tiskanje. 

B. video produkcija. 

C. namizno založništvo.  
D. grafično oblikovanje. 

 

7. [43.3] Katera dvojica kriterijev se neposredno nanaša / vsebuje elemente 
mehanskih lastnosti materiala? 
 

A. C  

B. A 

C. D 

D. E 

E. F 
 

Razlog: 
1. Ker sta povezana z mehansko trdnostjo ali razmerjem napetosti. 

2. Stroški so odvisni tudi od okoljskih dejavnikov. 

3. Ker vsebuje inovacijske elemente. 

4. Funkcionalna konstrukcija.  

5. Projekt mora biti izvedljiv. 

 
8. [71.2] Z MMS (multimedijsko sporočilo) se prenaša 
 

A. slika in zvok. 

B. sporočilo. 

C. video in slika. 

D. slika in tekst. 

E. vse zgoraj navedeno. 

 
 
 
 

Kriteriji izdelave: 
A Funkcionalnost Udobnost 
B Enostavnost izvedbe Inovacijski 

elementi 
C Nazornost  Trdnost 
D Združljivost z ostalim 

sistemom ali postopki, 
Izvedljivost 

E Cena (stroški dela in 
materiala), 

Vpliv na okolje 

F Koeficient varnosti 
izvedbe  

Prožnost 
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9. [44.1] Primeri dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih oblik so 
 

A. skice. 

B. tehniške risbe. 

C. računalniško podprti modeli. 

         D. vse zgoraj navedeno. 

 

10. [24.3] S pomočjo katere tehnologije ravnanja z odpadki bi znatno zmanjšali 
količine nastalih komunalnih odpadkov (slika) in prihranil na električni energiji 
čeprav  moramo zanjo dobiti ustrezno soglasje okolice? 

 

A. Z mehansko predelavo. 

B. Z biološko predelavo. 

C. S sežiganjem. 

D. Z odlaganjem na odlagališčih. 

E. Z ločevanjem odpadkov. 

 

Razlog: 
1. Ker je največ odpadkov bioloških. 

2. Ker se s sežiganjem zmanjša volumen  

odpadkov do 90 %. 

3. Ker so odpadki počasi razgradljivi pod površjem zemlje. 

4. Ker prihranimo delo v predelovalnici in sortirnici odpadkov. 

5. ker je najbolj učinkovito mletje in stiskanje odpadkov. 

 
11. [18.2] Kdaj bo letalo bolj stabilno/varno v zraku? 
 

A. Ko je večja višina leta in hitrost letala. 

B. Ko je bolj trdna jeklena konstrukcija letala. 

C. Ko je uravnotežena masa in lega težišča letala. 

D. Ko je na voljo boljša elektronska oprema v kabini.  

E.  Če je manjše število pogonskih motorjev. 
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12. [83.1] Na katerem dejavniku/faktorju ne temelji načrt zgradbe? 
 

A. Gradbena zakonodaja in označbe. 

B. Slog in stroški. 

C. Udobje in barve. 

D. Izvajalec.  

 

 

13. [74.3]  Za učinkovit transport in dostavo razsutega tovora uporabimo 
prikolico. Katero? 
 

A. B. 

B. A. 

C. D. 

D. C. 

E. A in D. 

 

14. [78.2] Ne trajno blago lahko naredimo bolj trajno z  
 

A. zamenjavo osnovnega materiala. 

B. zmanjšanjem uporabe. 

C. zmanjšanjem števila funkcij. 

D. vzdrževanjem. 

E. A,B,C. 

 
15. [49.1] Naprava, ki se uporablja za spremljanje delovanja in odkrivanje težav 
na avtomobilih je 

 

A. računalnik. 

B. osciloskop. 

C. ultrazvok. 

D. elektronski priročnik. 
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16. [40.3] Zunanji pomnilnik USB ključ je bil izum na področju IKT. Inovacija pa 
je postal, ko 

 

A. so ga izboljšali. 

B. so ga naredili za 32 GB. 

C. so ga začeli ljudje kupovati. 

D. sploh ni bil inovacija. 

E. so mu dali svoj operacijski sistem. 

 

Razlog: 
1. Dobil je tržno vrednost. 

2. Boljše ohišje. 

3. Večja kapaciteta je inovacija. 

4. Je del računalniških komponent.  

5. Za lažjo navigacijo. 

 
17. [19.2] Umetni kolki so tehnološki izdelek, ki nadomestijo okvarjene naravne. 
Kako se to odraža na človeku? 
 

A. Predstavljajo tujek v telesu. 

B. Vsebujejo škodljive snovi za zdravje. 

C. So  trdnostno boljši od naravnih in se počasneje obrabljajo. 

D. Ovirajo gibanje. 

E. Zmanjšujejo cirkulacijo krvi po telesu. 

 

18. [45.1] Prednost stroja za hitro izdelavo prototipov je 
 

A. da je izdelek  izdelan iz kovine.  

B. da lahko naredi končno kopijo/repliko izdelka. 

C. hitrejša izdelava ob povečanju stroškov v primerjavi z ulivanjem. 

D. izdelava v nekaj minutah.  
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19. [54.3] Pri izdelavi izdelka iz kartona merimo povprečni čas učenca pri 
posameznih tehnoloških postopkih (TP).  Ali bo lahko učitelj normalno izvedel 
šolsko uro in pri katerem TP se morajo učenci še posebej uriti? 
 

A. Ne; pri luknjanju. 

B. Da; pri rezanju. 

C. Ne; pri prerisovanju. 

D. Da; pri sestavljanju. 

E. Da, pri prerisovanju. 

 

 

 

 

 

20. [77.2]  Na voljo imamo nerjavečo jekleno pločevino 0,8 mm in želimo izdelati 
zidarsko zajemalko na sliki. To naredimo z  
 

A. varjenjem. 

B. kovanjem. 

C. ulivanjem. 

D. globokim vlekom. 

E. vlečenjem skozi matrico. 

 

21. [27.1] Kako se imenuje novi koncept prevoza, ki uporablja oba, bencinski 
motor in električni motor? 
 

A. Avtomobili na sončne celice. 

B. Hibridni avtomobil.  

C. Hitri vlak.  

D. Energijsko varčni avtomobil. 
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22. [20.1] Zakaj je včasih uvajanje in učinkovita raba izobraževalne tehnologije 
v šolah vprašljiva?  
 

A. Ker ni na voljo vsakomur.  

B. Ker je neodvisna. 

C. Ker je draga.  

D. Ker ne izboljša sveta. 

 

23. [16.3] V električnem tokokrogu merimo tok in napetost na bremenu - žici iz 
zlitine Cr-Ni-Mn-Fe (desna slika). Leva slika prikazuje tokovno-napetostno 
karakteristiko bremena. Kakšna je krivulja, če nadomestimo žico z žarnico iz 
volframove nitke iste dolžine in preseka? 
 

 
A. Bolj položna, ker ima žarnica večjo upornost. 

B. Ima enak nagib, ker je upornost konstantna. 

C. Najprej bolj strma, potem počasi narašča. 

D. Bolj položna, ker ima žica iz zlitine večjo upornost. 

         E. Bolj strma, ker žarnica sveti. 

 

24. [9.2]  Na stebelnem vrtalnem stroju začne opletati sveder. Najprej 
kontrolirate sveder, ki je še vedno pravilno vpet. Kaj je možni vzrok napake? 

 

A. Pretrgan pogonski jermen.                               

B. Zlomljena vpenjalna čeljust.                                                              

C. Poškodovan ležaj vretena. 

D. Napaka na el. omrežju. 

E. Nič od tega.  
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25. [62.3] Na sliki imate umetni ekosistem-odlagališče odpadkov. Obremenitev 
okolja zmanjšamo z  

 

A. nasutjem aktivnega oglja (ogljik).  

B. z boljšim tlačenjem in stiskanjem odpadkov. 

C. z neprepustno folijo na dnu. 

D. s sežiganjem odpadkov. 

E. A in C. 

 
 
26. [55.2]  Za preprečevanje širjenja pljučnih obolenj se uporablja/jo 
 

A. zaščitna očala. 

B. zaščitne rokavice. 

C. zaščitna kapa. 

D. zaščitna maska. 

E. zaščitna krema. 

 
27. [70.1] Radio v avtomobilu je ________medtem, ko je radijska 
postaja__________.  
 

A. sporočilo, oglaševalec 

B. sprejemnik, oddajnik 

C. cd predvajalnik, cd  

D. kodirnik, dekodirnik 

 

28. [60.3]  Nasajene jablane so v 46 vrstah, dolžine 400 m. Za škropljenje z 
obojestranskim škropilnikom za dolžino ene vrste porabimo 10 minut časa.  Ali 
bo uspelo kmetu poškropiti vse jablane v 4 urah? 
 

A. Ne, bo moral nadaljevati drugi dan. 

B. Da, naredil bo v 3,5 h. 

C. Da, 10 minut pred časom. 

D. Ne, zmanjkalo mu bo 10 minut. 

E. Ne, zmanjka mu 4h in 10 minut. 
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29. [86.2]  Slika predstavlja različna grelna telesa pri 

 

A. grelniku vode. 

B. talnem ogrevanju. 

C. ogrevanju s klimatsko napravo. 

D. plinski peči za centralno. 

E. radiatorjih centralne kurjave. 

 

 
30. [6.1] Procesor, uporabniška programska oprema, programska oprema za 
podporo strojne opreme, računalniški ekran, tipkovnica in zvočniki so deli 

 

A. skupine.  

B. sistema. 

C. naprave.  

D. motorja. 

 
31. [67.3]  Delovni stroj, ki ga lahko priključimo na računalnik preko USB 
priključka se imenuje 
 

A. črpalka. 

B. kompresor. 

C. ventilator. 

D. turbina. 

E. A,B,C. 

 
32. [84.2] Mojstra na sliki 

 

A. polagata tapete na zid. 

B. pripravljata zaščitno folijo za fasado. 

C. polagata hidroizolacijo. 

D. polagata folijo za zmanjšanje hrapavosti zidu. 

E. polagata nepropustno folijo v zbiralniku vode. 
                                 www.ambientonline.net 
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33. [35.1] Katere postavke je potrebno opredeliti v prvem koraku procesa 
oblikovanja? 
 

A. Želene potrebe in zahteve. 

B. Motive/zasnove in potrebe. 

C. Težave in zahteve. 

D. Rešitve in probleme. 

 
 
34. [34.3] Konstrukcija zgradb v velikih mestih postaja čedalje 
 

A. bolj masivna. 

B. prožnejša. 

C. višja. 

D. dražja in na velikih površinah. 

E. elegantna. 

 

 
 
 
35. [42.2] Preskus sposobnosti letenja zmaja izvajamo _________in 
preskusimo_________.  
 

A. ob vetru; dolžino in debelino vrvice 

B. zunaj; dolžino vrvice, material in velikost letalne površine 

C. kjerkoli; velikost in material letalne površine 

D. A in B 

E. v laboratoriju; velikost letalne površine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Razlog: 
1. Moderne oblike. 

2. Boljši materiali, statični/varnostni   

     preračuni konstrukcije. 

3. Zaradi materialov iz umetnih snovi. 

4. Vgrajenega je vedno več betona. 

5. Prednost imajo nižje zgradbe na velikih 

     površinah. 
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TESTNA POLA E. 
 
 

1. [1.3]  Nova vozila, ki za pogon uporabljajo naftne derivate manj onesnažujejo 
okolje. Zakaj? 
 

A. Ker obratujejo pri nizkih obratih motorja. 

B. Ker so na sončne celice. 

C. Ker je notranje izgorevanje bolj učinkovito. 

D. Ker uporabljajo hibridni pogon. 

E. Ker imajo boljše katalizatorje. 

 

2. [45.2] Življenjsko dobo modela na sliki preverimo s/z 
 

A. nateznim preskusom. 

B. segrevanjem modela. 

C. upogibnim preizkusom. 

D. obračanjem ročice zobniškega gonila. 

E. tlačnim preizkusom. 

 
3. [24.1] Kaj je značilna prednost gorivnih celic? 

 

A. So poceni.  

B. So praktične za uporabo. 

C. Ne onesnažujejo.  

D. So vezane na zaloge v zemlji. 

 
4. [52. 3] Pri zagonu petih tehnologij T 1-5 smo spremljali dobiček, ki je 
prikazan na sliki. Katera tehnologija je najbolj stabilna in se jo splača obdržati? 
 

A. T1. 

B. T2. 

C. T3. 

D. T4. 

E. T2 in T5. 
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5. [36.2] Pri izdelavi vijačne spone iz jeklenega traku 150 mm x 20mm x 3 mm 
na sliki vrežemo navoj vretena. Kakšen navoj vrežemo? 

 

 

A. M10 

B. M7 

C. E10  

D. M4 

E. W6 

 

6. [63.1] Ohranjanje živila z odstranjevanjem vlage se imenuje 
 

A. sušenje. 

B. konzerviranje. 

C. obsevanje. 

D. zamrzovanje. 

 
7. [74.3]  Za učinkovit transport in dostavo razsutega tovora uporabimo 
prikolico. Katero? 

A. B. 

B. A. 

C. D. 

D. C. 

E. A in D. 

 

8. [22.2] Pri uporabi šolske stružnice za struženje kovin nastajajo daljši spiralni 
ostružki-odpadki, ki jih lahko neposredno recikliramo, tako da jih 
 

A. damo v kontejner za kovinske odpadke na šolskem dvorišču. 

B. pretalimo v jeklarski peči. 

C. zavržemo v naravno okolje. 

D. uporabimo v kuhinji pri pomivanju posode, ki ima prežgano maščobo. 

E. očistimo in naredimo razne okraske. 
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9. [8.1] Katera naprava ne izvaja nadzora nad drugimi napravami? 
 

A. Zvočniki.  

B. Stikala. 

C. Potenciometer. 

D. TV daljinski upravljalnik. 

 

10. [48.3] Debelejši karton  600 mm x 400 mm x 5 mm hočemo prerezati na 
polovico. S čim ga prerežemo,  da se rob kartona ne trga? 
 

A. Z nožem za karton. 

B. Z nožem za papir. 

C. Z vzvodnimi škarjami. 

D. Z vibracijsko žago. 

E. Z vbodno žago. 

 

Razlog: 

1. Debeline nad 6 mm žagamo na vibracijski žagi. 

2. Je najhitreje. 

3. Je najvarneje. 

4. Je dovolj trden, da ga lahko prestrižemo. 

5. Ne porabimo električne energije. 

 

11. [10.2] Iz poliakrilnega stekla izrežete stojalo za svinčnike. Kako naredite 
izrezane robove prozorne/ne motne? 
 

A. Brusimo s finim brusilnim papirjem. 

B. Brusimo na kolutnem brusilnem stroju. 

C. Žgemo z gorilnikom. 

D. Premažemo s silikonom. 

E. Pobrusimo z okroglo pilo. 
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12. [38.1] Proizvodna metoda, ki spreminja podobo materiala se imenuje 
 

A. dodelava. 

B. oblikovanje. 

C. prilagajanje. 

D. združevanje. 

 

13. [68. 3] Izkoristek vodne turbine je _______od izkoristka parne turbine.  S 
pomočjo preglednice razberi pravilen odgovor! 
 

A. Večji. 

B. Manjši. 

C. Enak. 

D. 95 %. 

E. 60 %. 

 
 
14. [86.2]  Slika predstavlja različna grelna telesa pri 

 

A. grelniku vode. 

B. talnem ogrevanju. 

C. ogrevanju s klimatsko napravo. 

D. plinski peči za centralno. 

E. radiatorjih centralne kurjave. 

 

15. [30.1] Kakšna je funkcija pomnilniške kartice digitalnega fotoaparata? 
 

A. Zajem slike. 

B. Shranjevanje slik in/ali posnetkov. 

C. Polnjenje fotoaparata.  

D. Tiskanje slik. 
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16. [82.3] Izdelek obesek za ključe hočemo prodati ciljni skupini nad 65 let. 
Predstavili in oglaševali smo ga že, kaj moramo še narediti? 
 

A. Dati ga na polico veletrgovine. 

B. Dostaviti ga v dom upokojencev. 

C. Dati mu primerno ceno. 

D. Predstaviti ga po TV in časopisju. 

E. A in C. 

 

 

17. [21.2] Gradnja sodobnih avtocest omogoča 

A. varnejši transport. 

B. manjšo porabo goriva. 

C. zmanjševanje števila nesreč.  
D. povečanje transporta in regijske povezanosti. 

E. dobiček gradbenikom in upravljavcu cest. 

 
18. [42.1] Termoplasti niso odporni proti povišani temperaturi, tako ob segretju 
najprej postanejo _________ primerni za oblikovanje, nato pa tekoči primerni 
za ________. 
 

A. plastični, brizganje.  

B. elastični, oblikovanje. 

C. vroči, ulivanje.  

D. elastični, modeliranje. 
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19. [15.3] V kuhinji želimo imeti talno ogrevanje s temperaturo kovinskih cevi 
80° C. Kateri sistem izberemo in zakaj? 

 
A. B, ker je izolacija bolj pri vrhu.  

B. A, ker so tla bolj stabilna. 

C. A, ker je to mokra montaža. 

D. B, ker se cevi lahko bolj raztegujejo.  

E. A, ker lahko položimo tudi ploščice. 

 

20. [14.2] Polizdelek za nadaljnji postopek mora biti iz umetne snovi φ 160 mm, 
dolžine 160 mm, s sredinsko izvrtino φ 14 mm x 140 mm. Izmeriti moramo na 
mm natančno, a s čim? 
 

A. S pomičnim merilom.  

B. S kovinskim tračnim metrom. 

C. S trikotnim ravnilom. 

D. S središčnim kotnikom. 

E. Z lesenim mizarskim metrom. 

 

21. [53.1] Metoda, ki nam pomaga odpraviti posledice nepravilnega delovanja 
stroja ali naprave se imenuje 
 

A. odpravljanje napak/težav. 

B. izdelava in preskušanje prototipa. 

C. projektiranje tehnološko izboljšanih strojev in naprav. 

D. vzdrževanje strojev in naprav. 
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22. [66.3] Iz diagrama vidimo, da gre za avtomobil z __________ motorjem, ker 
ima________________. 

 

A. bencinskim, moč manjšo od navora 

B. dizel, velik navor 

C. bencinskim, max. moč pri velikih obratih 

D. električnim, nižje obrate 

E. dizel, 140 KW moči  

 

 

 

23. [65.2] Vodno kolo poganja žago in pri tem spreminja energijo vode v 
mehansko energijo, kot je prikazano na sliki. Večja količina vode na dotočnem 
žlebu pomeni 

 

A. manjšo hitrost vodnega kolesa. 

B. večje gibe žaginega lista. 

C. zmožnost rezanje tršega lesa. 

D. hitrejše pomike rezanega lesa. 

E. da lahko režemo več kosov hkrati. 

 

24. [27.1] Kako se imenuje novi koncept prevoza, ki uporablja oba, bencinski 
motor in električni motor? 
 

A. Avtomobili na sončne celice. 

B. Hibridni avtomobil.  

C. Hitri vlak.  

D. Energijsko varčni avtomobil. 
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25. [80.3] V mešalniku betona pripravljamo betonsko mešanico 
(pesek+voda+cement) za betoniranje plošče dimenzij 10m x 10 m x 10 cm. 
Koliko m3 peska potrebujemo? 
 

A. 10  

B.  8 

C.  7 

D. 12 

E. 15 

 

 26. [12.2]  Na sliki so predstavljene različne tehnologije in faze izdelave tablet. 
Katera dejavnost se ukvarja s proizvodnjo tablet in katera izmed faz v 
proizvodnji tablet ni tehnološka faza? 
 

A. Medicinski inženiring.     

B. Zdravstvena tehnika. 

C. Procesno strojništvo. 

D. Farmacevtska tehnika. 

E. Vse zgoraj navedeno. 

 

Tehnološka faza ni: 

1. Mešanje. 

2. Tehtanje. 

3. Oblaganje. 

4. Tabletiranje. 

5. Vse so tehnološke faze.        
                 www.krka.si 

 27. [31.1] Termostat za centralno ogrevanje določa 
 

A. porabo energije in prihranek denarja. 

B. hitrost gibanja zraka v prostoru. 

C. stanje in delovanje grelnika.  

D. temperaturo zraka v zaprtih prostorih. 
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28. [59.3] Kmet ima na razpolago 4 sorte krompirja (A-D), ki imajo različen letni 
donos na hektar, različno dobo ustreznosti saditve in različno ceno. Katero 
sorto naj izbere za naslednjih 5 let in zakaj?  
 

A. Sorto A. 

B. Sorto B. 

C. Sorto C. 

D. Sorto D. 

E. Sorto B ali D. 

 

Razlog: 

1. Ker ga v 5 letih največ pridelamo. 

2. Ker je najcenejši. 

3. Ker sta isti visok donos ter cena. 

4. Sploh ni pomembno kaj izbere. 

5. Ker sorta zdrži več. 
 

29. [25.2] Pri kmetijskih delovnih strojih se uporablja__________in _________s 
katerim zmanjšamo število vrtljajev za delo z delovnimi orodji. Katere so 
manjkajoče besede na črtah? 
 

A. bencinski motor, sklopko 

B. dizelski motor, reduktor 

C. motor na kerozin, reduktor 

D. motor na petrolej, multiplikator 

E. plinska turbina, sklopko 
 

30. [71.1] Vrsta zapisa, v katerem so shranjene iskane informacije na 
svetovnem spletu je 
 

A. URL.  

B. brskalnik. 

C. iskalnik.  

D. HTML. 
       

Sorta A B C D 

Letni 
donos/ton 

40 35 25 35 

Doba 
ustreznosti 
saditve/št. let 

2 3 3 4 

Cena 100 kg 
krompirja/EUR 

100 90 80 90 
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  31. [75.3] Za rešitev problema prometa tovornjakov po naših cestah bi bilo 
treba 
 

A. uvesti dražje cestnine. 

B. prepovedati transport s tovornjaki. 

C. preusmeriti tovornjake na železnice. 

D. uvesti samo nočne vožnje tovornjakov. 

E. izgraditi posebno vozišče samo za tovornjake. 

 

 32. [83.2] Iz načrta razberi prostore stanovanja in predlagaj kam namestimo 
klima napravo za optimalni izkoristek hlajenja in bivalnih razmer! 

 

A. B 

B. C 

C. A 

D. E 

E. D 

 

 
 

33. [77.1] Proizvodni proces, ki zajema rezanje, brušenje ali drobljenje materiala 
za ustvarjanje oblike se imenuje 
 

A. litje.  

B. proizvodnja. 

C. mehanska obdelava.  

D. preoblikovanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CCVII 
 

34. [58.3]  Na soncu želimo biti od jutra do večera. S katerim izdelkom je 
mogoče najbolj enakomerno nanesti  kremo na kožo?  
 

A. B 

B. C 

C. A 

D. D 

E. B,C 

 

                                  

 
35. [2.2] Kje se lahko uporabi mobilni telefon s funkcijo sistema globalnega 
pozicioniranja (GPS) in s pomočjo e-atlasov (Geopedija)? 
 

A. Pri klicu v sili. 

B. Pri brezžični komunikaciji. 

C. Pri določanju velikosti zemljiške parcele (površine). 

D. Pri prenosu multimedijskega sporočila (MMS). 

E. Pri uporabi digitalnega fotoaparata.    
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12.14 PODROBNE PREGLEDNICE STATISTIČNE ANALIZE 

PILOTNEGA TESTA 
Preglednica 12.3: Zanesljivost postavk pole C pilotnega testa. 

Testna 
postavka Cronbach α   Testna postavka Cronbach α   

V166603P 0,720 V198202K 0,718 

V145702I 0,702 V177201K 0,705 

V156001G 0,706 V010103F 0,705 

V187503H 0,719 V062602E 0,722 

V042102G 0,700 V010401I 0,716 

V198101J 0,706 V177003T 0,707 

V197903H 0,707 V124802I 0,719 

V073202F 0,719 V062801G 0,703 

V103901F 0,696 V042001F 0,723 

V145601H 0,723 V135303H 0,696 

V021203T 0,711 V114602L 0,719 

V062502D 0,712 V187403G 0,715 

V187602I 0,715 V020902Q 0,708 

V114503K 0,698 V135201G 0,701 

V166701H 0,721 V114303I 0,715 

V124903J 0,721 V020602N 0,699 

V104002G 0,707 V156101H 0,707 
 
 
Preglednica 12.4: Korelacija STP TK 2 in pripadajočih MPP pilotnega testa. 
 

Testna 
postavka V042102G V073202F V062502D V062602E V062801G V042001F 

V042102G       

V073202F -0,339      

V062502D 0,204 -0,112     

V062602E 0,054 -0,207 0,266    

V062801G 0,371 0,167 0,359 0,132   

V042001F -0,224 0,167 -0,127 -0,071 -0,127  

 

Preglednica 12.5: Korelacija STP TK 4 in pripadajočih MPP pilotnega testa. 
 

Testna 
postavka V114503K V124903J V124802I V135303H V114602L V135201G V114303I 

V114503K        

V124903J 0,214       

V124802I -0,280 0,151      

V135303H 0,272 0,151 0,042     

V114602L 0,402 -0,020 -0,094 0,147    

V135201G -0,016 -0,481 0,350 0,163 0,102   

V114303I 0,187 0,204 -0,156 0,292 0,465 -0,171  
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Preglednica 12.6: Korelacija STP TK 5 in pripadajočih MPP pilotnega testa. 
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Preglednica 12.7: Korelacijska R-matrika pilotnega testa pole C .Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s 
koeficientom Pearson, 2-stranska, 1-del.  
 

Testna 

postavka V166603P V145702I V156001G V187503H V042102G V198101J 

 

V197903H 

V166603P        

V145702I 0,060       

V156001G -0,060 0,238      

V187503H -0,011 0,278 0,122     

V042102G -0,020 0,313 0,565 -0,026    

V198101J -0,292 -0,115 0,292 -0,078 0,214   

V197903H 0,036 -0,037 0,037 0,167 0,294 0,250  

V073202F 0,036 0,176 -0,388 -0,073 -0,339 -0,176 0,233 

V103901F 0,011 0,122 0,478 0,127 0,224 0,278 0,313 

V145601H -0,011 -0,321 0,122 -0,127 -0,026 0,122 0,407 

V021203T -0,098 0,243 0,187 -0,127 0,204 0,187 -0,112 

V062502D -0,098 0,243 0,187 -0,127 0,204 0,187 -0,112 

V187602I -0,094 0,280 -0,096 -0,018 -0,032 0,272 -0,164 

V114503K 0,171 0,238 -0,062 0,122 0,038 0,115 0,250 

V166701H -0,242 -0,037 -0,176 -0,313 0,083 0,037 -0,278 

V124903J 0,439 -0,038 -0,137 0,371 -0,220 -0,137 0,294 

V104002G 0,337 0,016 0,164 -0,071 0,233 -0,016 -0,207 

V156101H 0,171 0,062 0,115 0,321 0,214 0,115 0,250 

V198202K 0,163 0,181 -0,181 0,064 0,112 -0,181 0,109 

V177201K -0,171 0,115 0,415 0,078 0,313 0,415 -0,037 

V010103F -0,142 0,041 -0,041 0,168 0,295 0,271 0,586 

V062602E -0,368 0,375 0,164 -0,071 0,054 0,344 -0,423 

V010401I 0,060 0,115 0,592 0,278 0,137 0,062 0,176 

V177003T 0,092 0,060 0,402 0,250 0,210 -0,060 0,314 

V124802I 0,147 -0,088 -0,096 -0,226 0,334 0,088 0,279 

V062801G -0,273 0,278 0,122 0,098 0,371 0,122 0,167 

V042001F 0,250 0,078 -0,278 -0,127 -0,224 -0,278 -0,073 

V135303H 0,147 0,280 0,088 -0,018 -0,032 -0,096 -0,164 

V114602L -0,211 0,060 -0,292 -0,011 -0,250 0,171 -0,242 

V187403G -0,273 0,078 0,321 0,098 -0,026 0,321 -0,073 

V020902Q 0,337 0,375 -0,195 -0,071 -0,124 -0,016 0,009 

V135201G -0,133 0,016 0,164 -0,273 0,411 0,524 0,225 

V114303I -0,098 0,243 -0,243 -0,127 -0,223 -0,243 -0,112 

V020602N 0,395 -0,171 0,171 -0,011 0,439 0,171 0,592 
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Preglednica 12.8: Korelacijska R-matrika pilotnega testa pole C .Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s 
koeficientom Pearson, 2-stranska, 2-del.  

 
Testna 

postavka V073202F V103901F V145601H V021203T V062502D V187602I V114503K 

V073202F        

V103901F -0,167       

V145601H 0,407 0,127      

V021203T -0,112 0,127 -0,127     

V062502D -0,112 0,127 -0,127 -0,045    

V187602I -0,164 0,226 -0,434 0,292 0,292   

V114503K 0,250 0,278 0,122 0,187 0,187 0,088  

V166701H -0,022 0,073 -0,073 0,405 -0,112 0,279 0,037 

V124903J 0,294 0,026 0,172 -0,223 -0,223 -0,215 0,214 

V104002G -0,207 0,273 -0,071 0,266 0,266 0,350 0,164 

V156101H -0,176 0,278 -0,078 -0,243 -0,243 0,088 0,115 

V198202K 0,422 -0,358 0,064 -0,083 -0,083 -0,283 -0,181 

V177201K -0,037 -0,078 0,278 0,243 0,243 -0,088 0,062 

V010103F 0,211 0,183 0,168 -0,066 -0,066 0,099 -0,041 

V062602E -0,207 0,071 -0,476 0,266 0,266 0,350 0,164 

V010401I -0,037 0,321 0,278 0,243 -0,187 -0,272 -0,292 

V177003T 0,036 0,273 -0,011 -0,098 -0,098 -0,335 0,171 

V124802I 0,058 -0,190 0,190 -0,156 0,292 -0,150 -0,280 

V062801G 0,167 0,127 0,098 0,359 0,359 0,190 0,122 

V042001F 0,167 0,127 -0,127 0,359 -0,127 0,190 0,321 

V135303H 0,058 0,226 -0,226 0,292 0,292 0,233 0,272 

V114602L 0,036 0,011 -0,273 -0,098 0,465 0,387 0,402 

V187403G 0,167 0,127 0,098 0,359 -0,127 -0,018 0,122 

V020902Q 0,441 0,273 -0,071 -0,171 0,266 0,163 0,524 

V135201G -0,207 0,071 -0,071 0,266 0,266 0,350 -0,016 

V114303I 0,405 0,127 -0,127 -0,045 -0,045 0,292 0,187 

V020602N 0,036 0,273 0,250 -0,098 -0,098 -0,094 0,171 
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Preglednica 12.9: Korelacijska R-matrika pilotnega testa pole C .Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s 
koeficientom Pearson, 2-stranska, 3-del.  

 
Testna 

postavka V166701H V124903J V104002G V156101H V198202K V177201K V010103F 

V124903J -0,128       

V104002G 0,441 0,233      

V156101H 0,037 0,214 -0,016     

V198202K 0,109 0,112 -0,046 -0,181    

V177201K -0,037 -0,214 0,016 0,238 -0,079   

V010103F -0,163 -0,013 -0,247 0,271 0,339 0,041  

V062602E 0,225 -0,481 -0,095 0,164 -0,311 0,375 -0,247 

V010401I -0,037 0,137 0,016 0,062 0,181 0,292 0,041 

V177003T -0,242 0,210 -0,133 0,402 0,163 0,060 0,265 

V124802I 0,058 0,151 0,163 -0,096 0,530 0,096 0,423 

V062801G -0,073 -0,422 -0,071 -0,078 0,064 0,478 0,519 

V042001F 0,167 0,371 0,335 -0,078 -0,230 -0,321 -0,183 

V135303H 0,058 0,151 0,350 0,088 -0,012 0,096 0,099 

V114602L 0,314 -0,020 0,102 0,171 -0,178 0,060 -0,142 

V187403G -0,073 -0,224 -0,071 -0,278 0,064 0,278 0,168 

V020902Q 0,009 0,233 0,087 -0,016 0,219 -0,344 0,069 

V135201G 0,225 -0,481 0,087 0,164 0,219 0,375 0,385 

V114303I 0,405 0,204 0,266 0,187 -0,083 -0,187 -0,066 

V020602N -0,242 0,210 0,102 0,402 0,163 0,060 0,673 
 
 
Preglednica 12.10: Korelacijska R-matrika pilotnega testa pole C .Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s 
koeficientom Pearson, 2-stranska, 4-del.  

 
 

Testna 

postavka V062602E V010401I V177003T V124802I V062801G V042001F V135303H 

V010401I -0,164       

V177003T -0,133 0,292      

V124802I -0,398 0,096 -0,094     

V062801G 0,132 0,078 -0,011 0,190    

V042001F -0,071 -0,321 -0,011 -0,226 -0,127   

V135303H 0,163 -0,088 0,387 0,042 0,190 0,606  

V114602L 0,572 -0,402 -0,211 -0,094 -0,011 -0,011 0,147 

V187403G 0,132 0,278 0,250 -0,226 0,324 -0,127 0,190 

V020902Q 0,087 -0,344 0,102 -0,024 -0,071 0,335 0,350 

V135201G 0,270 0,016 0,102 0,350 0,335 -0,273 0,163 

V114303I 0,266 -0,187 -0,098 -0,156 -0,127 0,359 0,292 

V020602N -0,368 0,060 0,395 0,387 0,250 -0,011 0,147 
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Preglednica 12.11: Korelacijska R-matrika pilotnega testa pole C .Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s 
koeficientom Pearson, 2-stranska, 5-del.  

 
 

Testna 

postavka V114602L V187403G V020902Q V135201G V114303I 

V187403G -0,273     

V020902Q 0,337 -0,071    

V135201G 0,102 0,132 -0,095   

V114303I 0,465 -0,127 0,266 -0,171  

V020602N -0,211 -0,011 0,102 0,337 -0,098 
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12.15  TEST MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
 
 
 
NAVODILO: Pazljivo preberite vsako vprašanje in izberite le eden, najbolj 
pravilen odgovor. Pri nekaterih vprašanjih je zahtevan razlog, obkrožite le 
najbolj pravilnega. Odgovor/a zapišite na priloženi list!   

1. [66.3] Iz diagrama vidimo, da gre za avtomobil z __________ motorjem, ker 
ima_____________. 

 

A.   bencinskim; moč manjšo od navora 

B.   dizelskim; velik navor 

C.   bencinskim; največjo moč pri velikih vrtljajih 

D.   električnim; nižje vrtljaje pogonske gredi 

E.   dizelskim; 140 KW moči  

 

 

 

 

 
2. [57.2] Kaj uporablja brizgalka (na sliki) brez injekcijske igle za potisk cepiva? 
 

A.   Ročni potisk. 

B.   Potisni plin. 

C.   Potisno tekočino. 

D.   Rotacijsko črpalko. 

E.   Stisnjen zrak. 

 

3. [60.1] Metoda, ki jo uporabljajo kmetje za oskrbo pridelkov z zadostno 
tekočino je 
 

A.   uporaba bioloških procesov za odpravo onesnaženja tal. 

B.   namakalna tehnologija. 

C.   dehidracija/osuševanje.  

D.   škropljenje. 
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4. [75.3] Za rešitev problema prometa tovornjakov na naših cestah bi bilo treba 
 

A.   uvesti dražje cestnine. 

B.   prepovedati transport s tovornjaki. 

C.   preusmeriti tovornjake na železnice. 

D.   uvesti samo nočne vožnje tovornjakov. 

E.   izgraditi posebno vozišče samo za tovornjake. 

 

5. [81.1] Materiali v njihovem naravnem stanju, se imenujejo 
 

A.   surovine. 

B.   predelani materiali. 

C.   proizvodni materiali. 

D.   sintetični materiali. 

6. [21.2] Gradnja sodobnih avtocest omogoča 
 

A.   varnejši transport. 

B.   manjšo porabo goriva. 

C.   zmanjševanje števila nesreč.  
D.   povečanje transporta in regijske povezanosti. 

E.   dobiček gradbenikom in upravljavcu cest. 

 
7. [79.3]  V tovarni izdelujejo štiri različne proizvode. Le enega izdelujejo 
serijsko. Katerega in zakaj? 

 

A. B, ker je manjša poraba energije in 

materiala. 

B. A, ker je pri serijski proizvodnji večja 

poraba  energije. 

C. C, ker je največ izmeta/odpada. 

D. D, ker so večjih dimenzij nepravilnih oblik. 

E. A in C. 

 
 

Izdelek A B C D 
Poraba el. 
energije/kWh 

8000 5600 6500 7800 

Količina 
izmeta 
(odpada)/ 
ton 

0,6 0,2 0,8 0,5 

Čas izdelave  
1000 kosov/ 
urah 

110 65 90 100 
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8. [32.2] Zakonsko zaščitena in izključna pravica gospodarskega izkoriščanja 
izuma je 
 

A.   inovacija. 

B.   patent. 

C.   invencija (izum). 

D.   zakon o gospodarskih družbah. 

E.   proizvodnja. 

 
9. [39.1] Preden je nov izdelek poslan v proizvodnjo je potrebno 
 

A.   ovrednotiti rešitev in tržiti izdelek. 

B.   izdelati prototip in ga preizkusiti. 

C.   tržiti izdelek in ga preskusiti. 

D.   določiti probleme in izdelati prototip. 

 

10. [56.1] Sanitetni postopki, uporabljeni pri odstranjevanju medicinskih 
proizvodov pomagajo nadzorovati 
 

A.   ljudi. 

B.   zdravljenje. 

C.   bolezen.  

D.   medicino. 

 
11. [67.1] Energijo vetra spreminjamo v električno s pomočjo 
 

A.   elektromotorja.  

B.   elektroenergetskega sistema. 

C.   generatorja. 

D.   baterije. 
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12. [25.2] Pri kmetijskih delovnih strojih se uporablja za pogon__________in 
_________s katerim zmanjšamo število vrtljajev za delo z delovnimi orodji. 
Katere so manjkajoče besede na črtah? 
 

A.   bencinski motor; sklopka 

B.   dizelski motor; reduktor 

C.   motor na kerozin; reduktor 

D.   motor na petrolej; multiplikator 

E.   plinska turbina; sklopka 

 

13. [12.3] Slika prikazuje proizvodni proces, kjer so uporabljene različne 
tehnologije. Kaj izdelujejo? 

 
http://www.rockwool.si/ 

 

     Razlog: 
A.   Poliester.   1. Ker so iz kremenčevega peska/stekla. 

B.   Steklena vlakna.  2. Ker so uporabna za kompozite. 

C.   Polistiren.   3. Ker je hidroizolacijski (vodoneprepusten) mater. 

D.   Izolacijsko volno.  4. Ker je iz posebne kamenine.  

E.   Termoplaste.  5.Ker se ob spremembi temperature preoblikujejo. 
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14. [76.2] Viličar na sliki uporablja za dvig vilic 
 

A.   gonilo z zobato letvijo. 

B.   verižno gonilo. 

C.   hidravliko. 

D.   električni pomik. 

E.   jermensko gonilo. 

 

 

 

 
15. [49.3]  S pomočjo računalnika narišemo tehnično dokumentacijo. 2D risbe s 
__________, 3D modele pa s _________.  
 

A.   autocad, ciciCad 

B.   word, ciciCad 

C.   ciciCAD, SketchUp 

D.   beležnica, CorelDraw 

E.   word, excel 

 

16. [45.3] Pri konstrukciji ostrešja ugotovimo, da se je ob pretežkem snegu en 
tram ostrešja (špirovec) preveč upognil. Kaj naredimo? 
 

         A.  Zamenjamo tram.  
B.   Ne naredimo nič. 

C.   Vzporedno vstavimo dodatni tram. 

D.   Na delu upogiba pritrdimo/zabijemo desko. 

E.   Odstranimo snegobrane s strehe. 
 

Razlog: 
1.   Damo močnejši tram (večji prerez). 

2.   Ker je les upogljiv. 

3.   Prevzame del bremena. 

4.   Bo bolj togo. 

5.   Sneg hitreje zdrsne s strehe. 
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17. [40.2] Pri razvoju kolesa sta predstavljala ogrodje in sedež ____ V-zavore pa 
so bile_______ 
 

A.   invencijo/izum, inovacija. 

B.   inovacijo, tehnična izboljšava. 

C.   inovacijo, invencija/izum. 

D.   tehnična izboljšavo, inovacija. 

E.   inovacijo, inovacija. 

 

18. [61.1] Za predelavo rastlinskih in živalski odpadkov v koristne proizvode ali 
vire energije uporabljamo 
 

A.   biotehnologije. 

B.   proizvodne tehnologije. 

C.   transportne tehnologije. 

D.   gradbene tehnologije. 

 

19. [72.1] Tehnika, uporabljena za javne risbe, ki opisuje natančno velikost, 
obliko in strukturo objektov se imenuje 
 

A.   načrtovanje.  

B.   skiciranje. 

C.   slikarstvo.  

D.   risanje. 

 
20. [1.3]  Nova vozila, ki za pogon uporabljajo naftne derivate manj 
onesnažujejo okolje. Zakaj? 
 

A.   Ker obratujejo pri nizkih obratih motorja. 

B.   Ker so na sončne celice. 

C.   Ker je notranje izgorevanje bolj učinkovito. 

D.   Ker uporabljajo hibridni pogon. 

E.   Ker imajo boljše katalizatorje. 
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21. [82.2] Tržniki v podjetjih so šli konec februarja po terenu. Kateri so bili 
najbolj učinkoviti na dolgi rok? 

  

A.   Orion 

B.   Pert 

C.   Top plus 

D.   Zvezda 

E.   Zvezda in Orion 

 

 

 
22. [19.3] Kljub domnevni škodljivosti mobilnih telefonov število naročnikov 
raste iz leta v leto. Kakšna je bila razlika med razvitimi in svetom v razvoju leta 
2002 in kakšna bo 2011? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   5:1, 2:1 

B.   6:1, 1:1 

C.   2:1, 1:1 

D.   6:1, < 2:1 

E.   3:1, >2:1 

 
 

 

Razlog: 
1. Število naročnikov raste na potenco 2. 

2. Število naročnikov v razvijajočem svetu raste hitreje kot v  

razvitem. 

3.Število naročnikov raste po celem svetu. 

4.Telefonija se bo pocenila in je pričakovati slabše aparate. 

5. Število naročnikov pada zaradi končne številke prebivalstva. 
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23. [26.2] Potreba po digitalizaciji napisanega teksta je povzročila nastanek 
 

A.   fotoaparata. 

B.   kamere. 

C.   optičnega čitalnika. 

D.   spominske kartice. 

E.   prenosnega telefona. 

 

24. [4.1] Opravljaš dejavnost, da ugotoviš, kako dobro se izdelek prodaja. Kako 
se to imenuje? 

 

A.   Kontrola kvalitete. 

B.   Tržna raziskava. 

C.   Znanstveni menedžment.  

D.   Proizvodnja. 

 

25. [70.3]  Sistem pametnega domofona vsebuje zaključen krog komunikacije, 
udobja, varnosti in varčevanja. Kaj sta C in D! 
 

A.   varnost in udobje 

B.   udobje in varčevanje 

C.   nadzor in komunikacije 

D.   nadzor in udobje 

E.   komunikacije in varčevanje 
 

 

 

 

 

 

        www.bticino.si/bticino 
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26. [48.2] Pri delu ___________za rezanje polistirena (na sliki)  
moramo___________. Vstavi manjkajoče besede na 
črte!  
 

A.   s strojem; paziti na električni tok 

B.   z napravo; biti pozorni na vročo rezalno žico 

C.   z orodjem; nositi zaščitna očala in rokavice 

D.   z napravo; uporabljati tehnični priročnik za delo z napravo  

E.   s pripomočkom; upoštevati navodila za varno delo 

 
27. [28. 1] Na kakšen način lahko sodobne grafične komunikacije škodijo 
našemu okolju? 

 

A.   Z uporabo računalnika.  

B.   Z uporabo filma. 

C.   Z uporabo tiskarskih plošč.  

D.   Z uporabo tiskarskih barv. 

 
28. [20.1] Zakaj je včasih uvajanje in učinkovita raba izobraževalne tehnologije 
v šolah vprašljiva?  
 

A.   Ker ni na voljo vsakomur.  

B.   Ker je neodvisna. 

C.   Ker je draga.  

D.   Ker ne izboljša sveta. 

 

29. [46.2] Pred izdelavo izdelka naredimo ____________po končani izdelavi pa 
_________, kjer so razvidne vse montažne in sestavne mere. Katere so 
manjkajoče besede na črtah? 
 

A.   skico; delavniško risbo 

B.   osnutek; sestavna risba 

C.   delavniško risbo; montažno risbo 

D.   osnutek; tehnološki list 

E.   delavniško risbo; sestavno risbo 
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30. [53.3] Kakšen bo dobiček v EUR tehnologije T4 za mesec marec 2010? Bo 
približno 
         A.   1000. 

B.   1100. 

C.    950. 

D.   1200. 

E.    900. 

 

 

31. [74.3]  Za učinkovit transport in dostavo razsutega tovora uporabimo 
prikolico. Katero? 
 

A.   B. 

B.   A. 

C.   D. 

D.   C. 

E.   A in D. 

 
32. [9.2]  Na stebelnem vrtalnem stroju začne opletati sveder. Najprej 
kontrolirate sveder, ki je še vedno pravilno vpet. Kaj je možni vzrok napake? 
 

A.   Pretrgan pogonski jermen.                               

B.   Zlomljena vpenjalna čeljust.                                                              

C.   Poškodovan ležaj vretena. 

D.   Napaka na el. omrežju. 

E.   Nič od tega. 

 

33. [52.1] Zbrani podatki iz poškodovanega objekta lahko pomagajo 
gradbenikom za 
 

A.   sestavljanje baze podatkov. 

B.   izvajanje raziskave in vprašalnikov. 

C.   izgradnjo novih modelov zgradb. 

D.  načrtovanje novih in varnih zgradb. 
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34. [43.3] Katera dvojica kriterijev vsebuje elemente mehanskih lastnosti 
materiala? 

 

A.   C  

B.   A 

C.   D 

D.   E 

E.   B 
 

 
 
Razlog: 
1.   Ker sta oba elementa povezana z mehansko 

       trdnostjo ali razmerjem napetosti. 

2.   Stroški so odvisni tudi od okoljskih dejavnikov. 

3.   Ker vsebuje inovacijske elemente. 

4.   Ker je funkcionalna konstrukcija tudi udobna.  

5.   Ker ima bolj trdna konstrukcija manjši vpliv na okolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteriji izdelave: 
A Funkcionalnost Udobnost 

B Enostavnost izvedbe Inovacijski 
elementi 

C Vpliv na okolje Trdnost 

D Združljivost z ostalim 
sistemom ali postopki, 

Cena (stroški dela 
in materiala), 

E Koeficient (faktor) 
varnosti konstrukcije  

Prožnost 
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35. [6.2] Kompresor ustvarja pritisk zraka, ki ga uravnava regulator pritiska. 
Krmilni ventil določa pretok zraka skozi cevi. Če potisnemo ročico krmilnega 
ventila naprej (kot je prikazano na sliki) gre zrak v cevi in omogoči dvig dvigala. 
Pomik ročice ventila v srednji položaj omogoča zaporo toka zraka. Ventil tesni. 
Ko povlečemo ročico ventila nazaj, ventil izpušča zrak iz cevi in dvigalo se 
spusti. Pritisk zraka iz kompresorja deluje na hidravlično tekočino v posodi. 
Pritisk hidravlične tekočine omogoči dvig bata.  
 

 
    http://www.act.org/workkeys/assess/tech/sample6.html 
 

Ko si dvignil avto je dvigalo delovalo normalno, po eni uri pa je začel avto lesti 
dol. Krmilni ventil je še vedno funkcionalen. Na tleh ali v jašku pod dvigalom ni 
sledi hidravlične tekočine. Kaj moramo najprej preveriti, da ugotovimo napako? 
 

A.   Kompresor. 

B.   Zračni regulator. 

C.   Zračne cevi med kompresorjem in krmilnim ventilom. 

D.   Zračne cevi med krmilnim ventilom in posodo hidravlične tekočine. 

E.   Cevi med rezervoarjem hidravlične tekočine in dvižnim batom. 
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Priimek in ime*:___________________ Ident. št.: ___   Spol:     M / Ž       Razred: 
9.   OŠ:__________ 
*v primeru, če želiš povratne informacije! 

 
Med izbirnimi predmeti sem izbral/a  (ustrezno obkroži):     
 

A.   Obdelava gradiv: les.   D.   Robotika v tehniki. 
B.   Obdelava gradiv: umetne snovi.  E.   Elektronika z robotiko. 
C.   Obdelava gradiv: kovine.   F.   Risanje v geometriji in tehniki. 
Č.   Elektrotehnika.    G.   Nič od navedenega. 
        
Učni uspeh (povprečje ocen v 8. razredu):   ________ 
 
Za pripravo in učenje predmeta Tehnika in tehnologija  tedensko namenim 
(doma):  
 

A.  0 ur,       B.  do  2 ure,       C.  2 - 4 ure,       D.  4 - 8 ur,        E.  več kot 8 ur. 
 
Izven rednega pouka se udeležujem  raznih tehničnih dejavnosti:    DA   /   NE  
 
Izobrazba staršev:  
 

A.  Poklicna šola.   D.  Univerzitetna izobrazba. 
B.  Srednja šola/gimnazija. E.  Magisterij. 
C.  Višja/visoka strokovna.  F.  Doktorat. 
                                                 
Šolanje nadaljujem na   
 

A.   gimnaziji.    C.   poklicni šoli. 
B.   srednji strokovni (tehnični) šoli. D.   drugo:____________________. 
 
 

NAVODILO: Pazljivo preberite vsako vprašanje (VP) na testni poli in izberite le eden, najbolj 
pravilen odgovor. Pri nekaterih vprašanjih je zahtevan razlog, obkrožite le najbolj pravilnega. 
Odgovor/a obkrožite v spodnji tabeli!   

VP. ODGOVOR RAZLOG TOČKE VP. ODGOVOR RAZLOG     TOČKE 
1 A    B    C    D    E         19 A    B    C    D         
2 A    B    C    D    E     20 A    B    C    D    E   
3 A    B    C    D         21 A    B    C    D    E    
4 A    B    C    D    E     22 A    B    C    D    E    1   2  3  4  5  
5 A    B    C    D       23 A    B    C    D    E     
6 A    B    C    D    E     24 A    B    C    D         
7 A    B    C    D    E     25 A    B    C    D    E     
8 A    B    C    D    E     26 A    B    C    D    E     
9 A    B    C    D        27 A    B    C    D        
10 A    B    C    D           28 A    B    C    D         
11 A    B    C    D         29 A    B    C    D    E     
12 A    B    C    D    E     30 A    B    C    D    E   
13 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5    31 A    B    C    D    E      
14 A    B    C    D    E   32 A    B    C    D    E     
15 A    B    C    D    E     33 A    B    C    D        
16 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5    34 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5      
17 A    B    C    D    E    35 A    B    C    D    E     
18 A    B    C    D             
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12.16 PODROBNE PREGLEDNICE STATISTIČNE ANALIZE TESTA 

MERJENJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 

 
Preglednica 12.12: Korelacijska R-matrika .Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s koeficientom Pearson, 
2-stranska, 1-del.  

 

Tes.post. 
V166603P V187503H V197903H V021203T V124903J V114503K V177003I V135303H V187403G 

V187503H 0,006         

V197903H 0,112 0,228        

V021203T 0,089 0,060 -0,021       

V124903J 0,094 0,037 0,184 0,085      

V114503K 0,152 0,155 0,109 0,191 0,194     

V177003I 0,022 -0,033 0,038 -0,020 0,048 -0,062    

V135303H 0,105 -0,059 0,115 0,089 0,106 0,169 0,057   

V187403G -0,032 0,088 0,123 0,069 0,029 0,138 0,056 0,145  

V114303I 0,165 0,145 0,143 0,232 0,079 0,131 0,039 0,110 0,138 

V010103F 0,029 0,096 0,123 -0,017 0,144 0,135 0,049 0,206 0,068 

V041903E 0,034 -0,022 0,003 0,129 0,130 0,046 0,100 0,090 0,020 

V145702I -0,110 0,031 0,039 0,067 0,138 0,066 -0,010 0,086 0,091 

V042102G 0,128 0,091 -0,042 0,073 0,105 0,180 0,026 0,103 0,059 

V062502D 0,118 0,056 0,072 0,212 0,104 0,095 0,019 0,112 0,094 

V073202F 0,030 0,151 0,154 -0,005 0,026 0,027 0,067 0,001 0,042 

V187602I 0,026 -0,078 0,005 0,109 0,121 0,075 0,008 0,097 -0,015 

V198202K 0,018 0,046 0,080 0,070 0,173 0,026 0,080 0,037 0,050 

V062602E 0,050 0,088 0,018 0,035 0,092 0,104 0,061 0,193 0,074 

V124802I 0,036 -0,040 0,100 -0,047 0,080 0,079 -0,092 0,107 0,087 

V114602L -0,040 0,042 0,080 0,133 0,016 0,005 0,127 0,002 -0,036 

V020902Q -0,031 -0,022 0,083 -0,002 0,068 0,039 0,023 0,083 0,014 

V020602N 0,085 -0,014 0,186 -0,053 0,090 0,167 0,070 0,175 0,096 

V156001G 0,072 0,109 0,103 0,082 0,018 0,217 -0,055 0,181 0,141 

V103901F 0,087 0,058 0,040 0,050 0,063 0,165 -0,015 0,096 0,098 

V145601H 0,074 0,029 0,088 0,016 0,048 0,042 0,001 -0,015 0,113 

V166701H 0,101 -0,033 -0,003 0,072 0,037 0,023 0,030 -0,012 -0,050 

V156101H 0,069 0,010 -0,013 0,004 0,141 0,198 -0,096 0,035 0,081 

V177201K 0,101 0,108 0,057 -0,083 0,078 0,239 0,026 0,139 0,254 

V010401I 0,116 0,126 0,107 0,106 0,161 0,309 -0,047 0,241 0,188 

V062801G 0,113 0,015 0,039 0,160 0,020 0,177 0,014 0,216 0,131 

V042001F 0,029 -0,025 -0,073 0,002 -0,057 0,069 -0,016 0,201 -0,015 

V135201G 0,097 0,038 0,067 0,067 0,143 0,241 0,041 0,287 0,155 
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Preglednica 12.13: Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s koeficientom Pearson, 2-stranska, 2-del.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Testna 

postavka V114303I V010103F V041903E V145702I V042102G V062502D V104002G V073202F V187602I 

V010103F 0,144         

V041903E 0,095 -0,027        

V145702I -0,024 0,018 0,179       

V042102G 0,153 0,108 -0,011 -0,006      

V062502D 0,102 0,057 0,016 0,047 0,088     

V073202F 0,127 0,059 0,042 -0,028 -0,042 0,098 0,013   

V187602I 0,035 -0,069 0,173 0,182 -0,020 0,142 0,072 -0,031  

V198202K 0,108 0,070 0,088 0,074 0,035 0,078 0,082 0,064 0,043 

V062602E 0,172 0,091 0,045 0,091 0,013 0,073 0,044 0,046 0,066 

V124802I -0,007 -0,001 0,044 -0,023 0,057 0,108 0,173 0,089 0,069 

V114602L -0,096 -0,096 0,101 0,131 -0,020 0,041 0,146 -0,021 0,120 

V020902Q 0,000 0,074 0,008 0,111 0,062 -0,014 0,016 -0,009 0,030 

V020602N 0,003 0,154 0,086 0,093 0,039 0,089 -0,014 0,100 0,117 

V156001G -0,001 0,093 0,007 -0,119 0,125 0,083 0,067 0,144 0,015 

V103901F 0,033 0,068 -0,005 0,080 0,193 0,067 0,020 -0,099 -0,016 

V145601H 0,023 0,049 -0,108 -0,072 0,009 0,062 -0,019 0,078 0,042 

V166701H 0,025 -0,015 -0,045 0,053 0,004 0,154 -0,041 0,111 0,008 

V156101H 0,097 0,204 -0,015 -0,080 0,125 0,005 0,016 -0,047 -0,121 

V177201K 0,093 0,110 -0,063 -0,055 0,081 0,014 -0,026 0,055 -0,130 

V010401I 0,109 0,183 0,012 0,076 0,169 0,090 0,000 0,133 0,000 

V062801G 0,152 0,043 -0,021 0,045 0,144 0,153 0,002 0,076 0,030 

V042001F 0,075 0,100 0,009 -0,035 0,101 0,071 -0,056 0,102 -0,010 

V135201G 0,112 0,128 0,051 0,064 0,090 0,148 0,026 0,081 0,065 
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Preglednica 12.14: Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s koeficientom Pearson, 2-stranska, 3-del.  
 

 

 
Preglednica 12.15: Korelacija med postavkami  (TB ) post-testa računana s koeficientom Pearson, 2-stranska, 4-del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Testna 

postavka V198202K V062602E V124802I V114602L V020902Q V020602N V156001G V198101J V103901F 

V062602E 0,026         

V124802I 0,088 0,086        

V114602L 0,031 0,067 -0,026       

V020902Q 0,065 0,086 0,092 -0,020      

V020602N 0,026 0,030 0,113 0,043 0,035     

V156001G -0,013 0,078 0,083 0,007 -0,007 0,096    

V103901F 0,039 0,113 0,049 -0,049 0,059 0,061 0,051 0,175  

V145601H 0,092 0,075 0,153 0,044 -0,028 0,052 0,067 0,072 0,101 

V166701H 0,020 0,053 0,057 -0,017 -0,030 0,084 -0,023 0,041 0,064 

V156101H -0,032 0,055 0,144 -0,234 0,001 -0,008 0,082 0,155 0,172 

V177201K -0,039 0,158 0,080 -0,115 -0,042 0,018 0,128 0,154 0,136 

V010401I 0,032 0,134 0,143 0,023 0,009 0,147 0,197 0,121 0,203 

V062801G 0,096 0,119 0,126 0,021 -0,005 0,111 0,046 0,107 0,067 

V042001F 0,020 -0,071 0,051 -0,078 -0,065 0,154 0,045 -0,016 -0,014 

V135201G 0,106 0,125 0,117 0,060 0,076 0,179 0,141 0,187 0,166 

Testna postavka
V145601H V166701H V156101H V177201K V010401I V062801G V042001F 

V166701H 0,045       

V156101H 0,051 0,021      

V177201K 0,135 -0,002 0,394     

V010401I 0,183 -0,010 0,172 0,207    

V062801G 0,003 0,080 0,068 0,110 0,263   

V042001F -0,004 -0,017 0,201 0,115 0,119 -0,040  

V135201G 0,060 0,093 0,098 0,194 0,312 0,278 0,124 
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Preglednica 12.16: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca 
 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti λ % variance pojasnjene s faktorjem 

Skupaj % Variance Kumulativni % Skupaj % Variance Kumulativni % 

1 3,637 10,392 10,392 3,637 10,392 10,392 

2 2,082 5,949 16,341 2,082 5,949 16,341 

3 1,492 4,261 20,602 1,492 4,261 20,602 

4 1,461 4,174 24,776 1,461 4,174 24,776 

5 1,406 4,017 28,794 1,406 4,017 28,794 

6 1,367 3,906 32,699 1,367 3,906 32,699 

7 1,292 3,691 36,390 1,292 3,691 36,390 

8 1,250 3,571 39,961 1,250 3,571 39,961 

9 1,226 3,504 43,465 1,226 3,504 43,465 

10 1,175 3,357 46,822 1,175 3,357 46,822 

11 1,096 3,131 49,953 1,096 3,131 49,953 

12 1,062 3,033 52,986 1,062 3,033 52,986 

13 1,022 2,920 55,906 1,022 2,920 55,906 

14 0,995 2,843 58,749    
15 0,964 2,754 61,503    
16 0,926 2,644 64,148    
17 0,893 2,550 66,698    
18 0,856 2,446 69,144    
19 0,838 2,395 71,539    
20 0,824 2,353 73,892    
21 0,789 2,254 76,146    
22 0,753 2,150 78,296    
23 0,743 2,124 80,420    
24 0,709 2,026 82,446    
25 0,700 1,999 84,445    
26 0,665 1,901 86,346    
27 0,638 1,822 88,168    
28 0,614 1,755 89,922    
29 0,593 1,695 91,618    
30 0,557 1,592 93,209    
31 0,544 1,553 94,763    
32 0,504 1,439 96,201    
33 0,478 1,365 97,566    
34 0,437 1,250 98,816    
35 0,415 1,184 100,000    
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Preglednica 12.17: A-matrika (matrika vzorca) dobljena z Oblimin rotacijo s 53 iteracijami. 

 
Testna 

postavka 
Faktorji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V166603P 0,004 0,166 -0,059 0,140 0,169 0,023 0,038 0,178 0,695 0,066 0,057 -0,066 -0,004 

V187503H -0,189 -0,040 0,764 0,136 0,105 -0,039 0,002 -0,022 -0,126 -0,044 0,041 -0,072 0,049 

V197903H -0,039 0,225 0,499 -0,095 -0,070 -0,146 -0,156 -0,041 0,249 0,023 -0,282 -0,099 -0,241 

V021203T 0,059 0,155 0,029 0,645 0,115 0,013 -0,189 0,024 -0,001 -0,161 0,200 -0,001 0,021 

V124903J -0,189 0,588 0,105 0,042 0,107 0,091 0,208 0,085 0,023 0,055 -0,192 -0,015 -0,105 

V114503K 0,215 0,304 0,256 0,078 0,271 -0,044 0,170 -0,002 0,055 -0,250 0,124 0,001 0,034 

V177003I 0,109 0,016 -0,046 -0,048 0,050 0,025 -0,067 0,010 0,091 0,830 0,080 -0,032 -0,024 

V135303H 0,711 0,139 -0,132 0,039 -0,052 -0,060 0,030 -0,137 0,103 0,054 -0,142 0,035 0,075 

V187403G 0,311 -0,064 0,088 0,148 0,007 -0,123 0,107 -0,273 -0,188 0,063 0,058 -0,116 -0,418 

V114303I 0,058 0,041 0,132 0,669 -0,120 -0,146 0,162 -0,029 0,219 0,123 -0,123 -0,058 0,005 

V010103F 0,142 0,121 0,191 0,019 0,030 -0,224 0,253 -0,057 0,026 0,121 -0,303 0,214 0,036 

V041903E 0,053 0,536 -0,018 0,134 -0,155 0,179 0,035 -0,113 -0,067 0,172 0,090 0,011 0,188 

V145702I 0,095 0,420 0,052 -0,035 0,081 -0,130 -0,087 0,157 -0,573 -0,030 -0,081 -0,100 0,095 

V042102G 0,067 -0,084 0,057 0,181 0,598 0,219 0,028 -0,043 0,079 0,062 -0,105 0,247 0,158 

V062502D 0,142 0,074 0,038 0,301 -0,038 0,078 -0,112 0,358 0,042 -0,101 0,057 0,109 -0,145 

V104002G -0,083 0,112 0,012 -0,019 0,042 0,789 0,014 -0,060 0,058 0,086 -0,003 -0,059 0,072 

V073202F 0,101 -0,156 0,541 0,015 -0,434 0,157 0,023 0,292 0,006 0,092 -0,013 0,120 -0,009 

V187602I 0,143 0,509 -0,236 0,076 -0,085 0,018 -0,283 0,000 0,075 -0,159 0,038 -0,043 -0,131 

V198202K -0,125 0,053 0,006 0,303 0,038 0,192 -0,074 0,022 -0,201 0,257 -0,328 0,240 -0,351 

V062602E 0,305 00,080 0,044 0,070 -0,127 0,094 0,246 0,097 0,005 0,125 -0,065 -0,596 0,067 

V124802I 0,165 -0,015 -0,074 -0,144 -0,123 0,493 0,130 0,101 0,038 -0,252 -0,294 -0,003 -0,306 

V114602L 0,096 0,164 0,161 -0,126 0,154 0,227 -0,466 -0,041 -0,140 0,244 0,301 -0,119 -0,052 

V020902Q 0,142 -0,001 -0,013 -0,066 0,124 0,067 -0,107 -0,069 -0,087 0,071 -0,698 -0,169 0,136 

V020602N 0,365 0,294 0,098 -0,348 -0,014 -0,140 -0,136 0,174 0,119 0,070 -0,068 0,270 -0,076 

V156001G 0,322 -0,039 0,356 -0,086 0,016 0,224 -0,033 -0,218 0,235 -0,233 0,120 0,036 0,015 

V198101J 0,080 -0,217 0,107 -0,068 0,605 -0,082 -0,042 -0,015 0,281 0,067 -0,084 -0,051 -0,075 

V103901F 0,023 0,099 -0,058 -0,053 0,539 -0,023 0,185 0,131 -0,112 -0,024 -0,010 -0,085 -0,110 

V145601H -0,095 -0,008 -0,043 -0,041 0,022 0,001 0,039 0,018 0,093 0,002 0,120 -0,001 -0,792 

V166701H -0,030 -0,043 0,006 -0,049 0,029 -0,068 0,039 0,835 0,042 0,028 0,066 -0,083 0,058 

V156101H -0,064 0,086 -0,054 0,005 0,145 0,086 0,757 0,016 0,035 -0,131 0,017 0,092 -0,009 

V177201K 0,168 -0,031 0,093 -0,095 0,050 0,004 0,657 -0,050 0,024 0,102 0,224 -0,166 -0,175 

V010401I 0,391 0,065 0,224 0,019 0,177 0,037 0,157 0,001 -0,114 -0,134 0,082 0,076 -0,187 

V062801G 0,518 -0,243 -0,044 0,287 0,100 0,037 -0,070 0,203 -0,045 -0,023 -0,065 -0,116 -0,033 

V042001F 0,260 0,006 -0,057 -0,009 -0,094 -0,008 0,241 0,006 -0,028 0,034 0,148 0,673 0,085 

V135201G 0,545 0,008 0,029 -0,021 0,188 0,047 0,048 0,163 -0,076 0,090 -0,019 0,042 -0,066 
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Preglednica 12.18 Asimetričnost in sploščenost porazdelitve postavk TB. 

 

 N 

Aritmetična 

sredina Stand. odklon 

Asimetričnost 

(Skewness) 

Sploščenost 

(Kurtosis) 

Statistika Statistika Statistika Statistic 

Stad. 

napaka Statistika 

Stand. 

napaka 

V166603P 403 0,34 0,47 0,66 0,12 -1,56 0,24 

V187503H 403 0,32 0,46 0,79 0,12 -1,36 0,24 

V197903H 403 0,40 0,49 0,40 0,12 -1,84 0,24 

V021203T 403 0,11 0,30 2,55 0,12 4,56 0,24 

V124903J 403 0,41 0,49 0,34 0,12 -1,88 0,24 

V114503K 403 0,36 0,48 0,57 0,12 -1,67 0,24 

V177003I 403 0,23 0,42 1,26 0,12 -0,39 0,24 

V135303H 403 0,36 0,48 0,56 0,12 -1,69 0,24 

V187403G 403 0,33 0,46 0,75 0,12 -1,44 0,24 

V114303I 403 0,08 0,26 3,18 0,12 3,20 0,24 

V010103F 403 0,37 0,48 0,53 0,12 -1,72 0,24 

V041903E 403 0,05 0,22 3,93 0,12 3,55 0,24 

V145702I 403 0,26 0,44 1,08 0,12 -0,83 0,24 

V042102G 403 0,48 0,50 0,09 0,12 -2,00 0,24 

V062502D 403 0,38 0,48 0,50 0,12 -1,75 0,24 

V104002G 403 0,30 0,45 0,90 0,12 -1,19 0,24 

V073202F 403 0,29 0,45 0,95 0,12 -1,09 0,24 

V187602I 403 0,24 0,42 1,23 0,12 -0,48 0,24 

V198202K 403 0,18 0,38 1,68 0,12 0,84 0,24 

V062602E 403 0,28 0,45 0,98 0,12 -1,04 0,24 

V124802I 403 0,37 0,48 0,55 0,12 -1,70 0,24 

V114602L 403 0,20 0,39 1,53 0,12 0,36 0,24 

V020902Q 403 0,26 0,43 1,11 0,12 -0,77 0,24 

V020602N 403 0,25 0,43 1,14 0,12 -0,70 0,24 

V156001G 403 0,49 0,50 0,05 0,12 -2,00 0,24 

V198101J 403 0,73 0,44 -1,03 0,12 -0,92 0,24 

V103901F 403 0,56 0,49 -0,22 0,12 -1,95 0,24 

V145601H 403 0,35 0,47 0,63 0,12 -1,60 0,24 

V166701H 403 0,41 0,49 0,37 0,12 -1,87 0,24 

V156101H 403 0,58 0,49 -0,30 0,12 -1,91 0,24 

V177201K 403 0,58 0,49 -0,33 0,12 -1,89 0,24 

V010401I 403 0,52 0,50 -0,08 0,12 -2,00 0,24 

V062801G 403 0,36 0,48 0,58 0,12 -1,66 0,24 

V042001F 403 0,30 0,45 0,87 0,12 -1,24 0,24 

V135201G 403 0,48 0,50 0,06 0,12 -2,00 0,24 

N veljavnih  403       
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Preglednica 12.19: TP-celotna in nadaljevanje šolanja 
 

x  
1 / % 

Nadaljevanje šolanja 

Gimnazija 

(štetje) 

Srednja strokovna 

(tehnična) šola 

(štetje) 

Poklicna šola 

(štetje) Skupaj 

9 

11 

14 

17 

20 

23 

26 

29 

31 

34 

37 

40 

43 

46 

49 

51 

54 

57 

60 

63 

66 

69 

71 

74 

Skupaj 

1 1 0 2 

2 0 1 3 

8 2 8 18 

13 8 6 27 

4 11 5 20 

14 11 5 30 

18 10 3 31 

16 8 12 36 

16 9 9 34 

12 11 4 27 

9 6 3 18 

20 7 7 34 

21 6 3 30 

14 1 4 19 

11 6 2 19 

8 1 0 9 

5 2 1 8 

10 3 0 13 

8 0 0 8 

6 1 0 7 

2 0 0 2 

3 0 0 3 

4 0 0 4 

1 0 0 1 

226 104 73 403 
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12.17 DELITEV IN UPORABA STATISTIČNIH METOD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Slika 12.1: Razčlenitev univariantnih metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 12.2: Razčlenitev metod multivariatne analize. 

Univariantne metode 

Številske 
spremenljvke 

Opisne 
spremenljvke 

En vzorec 
 t-test 
 z-test 

Dva ali več 
vzorcev 

 

Neodvisni 
 t-test za dve skupini 
 t-test 
 z-test 
 enosmerna ANOVA 

Odvisni 
 t-test za odvisne 

vzorce 

En vzorec 
 F-porazdelitev 
 Hi-kvadrat 
 K-S 
 Runs 
 Binomski 

Dva ali več 
vzorcev 

 

Neodvisni 
 Hi-kvadrat 
 Mann-Whitney 
 Mediana 
 K-S 
 K-S ANOVA 

Odvisni 
 Predznak 
 Wilcoxon 
 McNemara 
 Hi-kvadrat 

Multivariantne metode 

Metode za preučevanje 
medsebojne odvisnosti 

Metode za preučevanje 
odvisnosti 

Ena odvisna 
spremenljivka 

 
 Analiza variance in 

kovariance 
 Multipla regresija 
 Diskrimintna 

analiza 
 Conjoint analiza 

Več kot ena odvisna 
spremenljivka 

 
 Multivariantna 

analiza variance in 
kovariance 

 Kanonična 
korelacija 

 Multipla 
diskriminatna 
analiza 

Medsebojna 
odvisnost med 

spremenljivkami 
 

 Faktorska 
analiza 

Medsebojna 
odvisnost med 

subjekti 
 

 Klastrska analiza 
 Multidimezionalno 
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    Preglednica 12.18: Metode za proučevanje odvisnosti med spremenljivkami. 
 

Odvisna 
spremenljivka(e) 

Neodvisne 
spremenljivke 

Metoda 

Številska Številske Mulitpla regresijska analiza 
Opisna Številske Diskriminantna analiza 
Številska Opisne Analiza variance 
Opisna Opisne Conjoint analiza, Kontingenčna tabela 
Številske Številske Kanonična korelacija 
Številske Opisne Multipla analiza variance 
Opisne Opisne Diskretna diskriminantna analiza 
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Slika 12.3: Prednostna izbira testa razlik aritmetičnih sredin dveh neodvisnih vzorcev pri čemer je ena 

spremenljivka razmernostna in druga pa ali nominalna ali ordinalna ali razmernostna, kjer je na,b –

velikost vzorca, posamezne skupine, g3 – asimetričnost porazdelitve vzorca, s – standardni odklon, N 

– minimalna velikost vzorca 

 
na= nb 

 
g3=0 

 
sa=sb 

ANOVA, t-test,  

NE 

DA 

DA 

DA 

 
na,b<
N 

NE 

ANOVA z Welch 
korekcijo, 
Games-Howell,t-
test (Welch) 

NE 

DA 

 
sa= sb 

NE 

ANOVA, Welch 
test, permutacijski 
t-test 

NE 

DA 

Normalizacija 
podatkov ali 
neparametrični testi: 
Kruskal-Wallis, 
Wilcoxon-Mann-
Whitney, test 
mediane, 
Kolmogorov-Smirnov 
(K-S) test dveh 
vzorcev 

 
g3= 0 

 
sa=sb 

 

DA DA ANOVA, 
post hoc 
Hochberg, 
t-test 

NE NE 

ANOVA 
(Welch), 
Games-
Howell 
post hoc 
test, t-test 

 
sa=s
b 

DA 

Anova 
(Welch), 
Permutacij
ski t-test 

NE 

Normalizacija 
podatkov ali 
neparametrični testi: 
X2, Wilcoxon-Mann-
Whitney, test 
mediane, 
Kolmogorov-Smirnov 
(K-S) test dveh 
vzorcev, Kruskal-
Wallis (3 ali več 
skupin) 

Test asimetričnosti, Levenov 
test enakosti varianc 

Spremenljivke  

vzorca/skupin, test 

odvisnosti DFβ 

 
DFβ > 
0  

DA 

NE 
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12.18  DISKRIMINANTNA ANALIZA 
 

Kadar ima odvisna spremenljivka samo dve vrednosti (dve skupini), govorimo o 

diskriminantni analizi z dvema skupinama, če pa ima 3 ali več vrednosti (3 ali več 

skupin, kot je v našem primeru) pa govorimo o multipli diskriminantni analizi. 

 

Cilji diskriminatne analize so: 

a) oblikovanje diskriminantne funkcije kot linearne kombinacije izbranih 

neodvisnih spremenljivk tako, da le-ta v čim večji možni meri omogoča 

razlikovanje med skupinami na osnovi izbranih neodvisnih spremenljivk, 

b) ugotavljanje ali obstajajo značilne razlike med skupinami z vidika izbranih 

neodvisnih spremenljivk, 

c) določitev prispevka neodvisnih spremenljivk k razlikovanju med skupinami,in 

d) razvrščanje enot v eno izmed skupin na osnovi diskriminantne funkcije in 

vrednosti neodvisnih spremenljivk. 

 

Da bi ugotovili, katere spremenljivke prispevajo največ k razlikovanju med dvema 

skupinama enot, oblikujemo novo spremenljivko – diskriminantno funkcijo, oblikovano 

tako, da se vrednosti enot, izračunane z diskriminantno funkcijo, v obeh skupinah 

med seboj v največji možni meri razlikujejo. Analiza variance bi za tako oblikovane 

nove vrednosti enot pokazala značilne razlike med povprečnima vrednostma 

proučevanih skupin.  

 

Predpostavke za izvedbo diskriminatne analize:  

1. 2k ; k-število kategorij/skupin 

2. Vsaj 2 enoti v vsaki skupini. 

3. p < n − 2; p je število spremenljivk in n število vseh enot v vzorcu. 

4. Nobena spremenljivka ne sme biti linearna kombinacija preostalih 

spremenljivk (multikolinearnost). 

5. Pri statističnemu ocenjevanju se predpostavlja, da so v vsaki skupini enot 

(vzorcu) enote slučajno izbrane iz populacije, kjer se spremenljivke 

porazdeljujejo večrazsežno normalno. 

6. Variančno-kovariančna matrika p × p je v vsaki populacijski skupini enaka. 
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Fisher je definiral diskriminantno spremenljivko (funkcijo) Y kot linearno kombinacijo 

p merjenih spremenljivk Xi.  Diskriminantno funkcijo zapišemo: 

 

               Y = b + b1x1 + b2x2 +…+ bpxp =Xb,                                   (12.1) 

 

kjer je: 

Y - vrednost diskriminantne funkcije (discriminant scores), 

bp - koeficient diskriminantne funkcije pri spremenljivki xp, in 

xp - p-ta neodvisna spremenljivka. 

 

V primeru več skupin razlike med skupinami popišemo z več diskriminantnimi 

spremenljivkami. Največ jih je min (p, k − 1).  

 

Postopek za izračun diskriminantnih spremenljivk: 

a) Označimo vsoto kvadratov in produktov odklonov od skupnega povprečja x  

(vse skupine skupaj) 

                 
  

 

xxxxT ij

k

i

n

j
ij

i

1 1
,                                        (12.2) 

in isto za posamezno skupino  

                                                 
  


iij

n

j
iiji xxxxW

i

1
, 

  
                                

   
(12.3) 

Variabilnost znotraj skupin je: 

     W = W1 +W2 + ... +Wk ,                                 (12.4) 

ker velja (podobno kot v univariatni analizi): 

     T = W + B,              (12.5) 

sledi      B = T −W, 

kjer je B vsota kvadratov in produktov odklonov med skupinami. 

 

Diskriminantni kriterij, ki ga je potrebno maksimizirati, je podoben kot v primeru dveh 

skupin. Koeficienti oz. uteži so določene tako, da je razmerje  

    
skupin znotrajst variabilno

skupinami medst variabilno  

maksimalno. Varianca diskriminantne spremenljivke Y = Xb je 
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           bbYvar .               (12.6) 

Varianca med skupinami je 

          BbbY var .                                               (12.7) 

Varianca znotraj skupin pa 

          WbbY var .                                               (12.8) 

Tedaj je diskriminantni kriterij, ki ga je potrebno maksimizirati: 

           max


Wbb
Bbb . 

Resitev dobimo tako, da izraz odvajamo po b in dobimo 

 

         0 bWB  ,                                                         (12.9)  

 

oziroma                           01  bIBW  .                                                       (12.10) 

 

Rešitev enačbe so lastne vrednosti in lastni vektorji matrike BW 1 . Lastna vrednost 

i  je sorazmerna s skupno varianco, ki je pojasnjena z i-to diskriminantno 

spremenljivko, ustrezni lastni vektor pa predstavlja uteži i-te diskriminantne 

spremenljivke. Delež skupne variance, pojasnjene z i-to diskriminantno 

spremenljivko, je 

       i

i




.
                                                  

(12.11) 

 

Odvisna spremenljivka je opisana s tremi  vrednostmi (1=gimnazija, 2-srednja 

strokovna/tehniška šola, 3-poklicna šola), neodvisne spremenljivke pa so spol, 

izobrazba strašev, učni uspeh, TP ipd. Pri multipli diskriminantni analizi z G 

skupinami je mogoče oceniti G-1 diskriminantnih funkcij, če je število neodvisnih 

spremenljivk večje od G, kar je običajno. Prva funkcija ima največje vrednost 

količnika med varianco med skupinami in varianco znotraj skupin (eigenvalue). 

Druga, nekorelirana s prvo, ima drugi največji količnik itd. Vendar pa ni rečeno, da so 

vse funkcije statistično značilne. Prva funkcija prispeva maksimalno k razlikovanju, 

kar pomeni, da imajo enote znotraj skupin zelo podobne diskriminantne vrednosti, 

med skupinami pa se te vrednosti zelo razlikujejo. 


