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Povzetek 
 
Namen magistrskega dela je analiza značilnosti nalog, ki vplivajo na učenčevo 
uspešnost pri reševanju nalog v okolju Pišek. Za ta namen smo z uporabo metode 
strojnega učenja analizirali dosežke učencev iz tretjega poskusnega ACM šolskega 
tekmovanja Pišek. 
 
V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili razvoj računalniškega mišljenja 
učencev ob programiranju z delčki. Opisali smo prednosti učenja programiranja in 
navedli računalniške, psihološke in pedagoške veščine, ki jih učenci med učenjem 
programiranja razvijajo. Predstavili smo značilnosti okolij za programiranje z delčki in 
jih primerjali z značilnostmi tekstovnih programskih okolij. Navedli in opisali smo 
programske koncepte. S povezovanjem programskih konceptov na različne načine 
ustvarjamo programe, zato so programski koncepti osnovni gradniki programov. S 
programskimi koncepti, ki nastopajo v pričakovanih rešitvah tekmovalnih nalog, smo 
opisali naloge iz tretjega poskusnega tekmovanja Pišek. Predhodno smo za ta namen 
na osnovi nabora programskih konceptov, ki ga je oblikoval svet tekmovanja Pišek, 
zasnovali nabor konceptov ustrezen za opisovanje nalog iz tretjega poskusnega 
tekmovanja Pišek. V nadaljevanju smo na programsko kodo pogledali z vidika 
programskih vzorcev, ki predstavljajo programske rešitve za ponavljajoče algoritmične 
probleme. Poiskali smo osnovne primere programskih vzorcev za koncept ponavljanja 
in izbire. S ciljem, da bi opisali dejansko stanje na področju poučevanja uvodnega 
programiranja v Sloveniji, smo naredili pregled vključenosti vsebin programiranja v 
slovenskih učnih načrtih in v okvirju K-12 CS, ki je osnova najbolje uveljavljenih in 
sprejetih učnih načrtov za računalništvo. Ukvarjali smo se s pomenom tekmovanj in 
opisali tekmovanja iz programiranja, ki se trenutno izvajajo v Sloveniji. Podrobneje 
smo opisali tekmovanje v programiranju z delčki Pišek, ki je namenjeno spodbujanju 
zanimanja učencev za programiranje in razvoju programerskih spretnosti ter 
premostitvi razlik v številu udeležencev med tekmovanjem Bober iz računalniškega 
mišljenja in tekmovanjem RTK iz informatike in računalništva. Na konkretnih primerih 
tekmovalnih nalog smo opisali osnovne značilnosti nalog, in sicer programske 
koncepte, predstavitvene oblike nalog, otežitve programskega okolja in zahtevane 
pristope za reševanje programerskih problemov. V empiričnem delu smo preverili vpliv 
prvih treh značilnosti na dosežek učenca na tekmovanju. 
 
V empiričnem delu smo z izračunom indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti 
za vsako tekmovalno skupino ocenili, katere naloge so učenci najbolje in katere 
najslabše rešili ter katere naloge najbolje ločijo med dosežki učencev. V nadaljevanju 
smo za vsako tekmovalno skupino izgradili modele strojnega učenja, naključni 
gozdovi. Za ciljno spremenljivko v napovednih modelih smo uporabili dosežek učenca 
in za neodvisne napovedne spremenljivke dosežek učenca pri nalogah, ki se ujemajo 
v programskih konceptih v rešitvah nalog, v predstavitvenih oblikah nalog (naloge na 
mreži, želvja grafika, vhodno-izhodne naloge) ali v otežitvah programskega okolja 



(omejeno število delčkov, razširjen nabor delčkov, testi). Z oceno pomembnosti 
napovednih spremenljivk v napovednih modelih smo odkrili, da imajo oblike nalog in 
otežitve programskega okolja podoben vpliv na dosežke učencev na tretjem 
poskusnem tekmovanju Pišek. Z analizo težavnosti programskih konceptov smo 
ugotovili, da sta lahko dve nalogi, katerih rešitvi vsebujeta enake koncepte, različno 
zahtevni za reševanje, ker so koncepti med seboj različno povezani in tvorijo različne 
t.i. programske vzorce. V prihodnje bomo še natančneje raziskali vpliv pričakovanih 
programskih vzorcev v rešitvah nalog na napoved uspeha učenca na tekmovanju 
Pišek. 
 
Ključne besede: tekmovanje Pišek, programiranje z delčki, programski koncepti, 
predstavitvene oblike nalog, otežitve programskega okolja. 



Abstract 
 
The aim of this master thesis is to analyze the task characteristics that influence 
students' performance in solving tasks in the Pišek environment. To this end, we 
analyzed student performance in the third ACM School Pišek competition using 
machine learning methods. 
 
In the theoretical part of the master's thesis, we presented the development of 
students' computational thinking skills in programming. We have described the 
advantages of programming and listed the computational, psychological and 
pedagogical skills that students develop while learning programming. We have 
presented the features of block-based visual programming environments and 
compared them with those of text-based programming environments. We listed and 
described programming concepts because knowledge of these concepts is critical to 
analyzing the data we collected. Programming concepts are basic building blocks that 
are linked together in various ways to create a program. Examples of programming 
concepts are: Sequence, Loop, Condition, Variable. We have described the 
competition tasks using programming concepts based on the expected solutions. For 
this purpose, we have previously designed a set of concepts suitable for describing 
the tasks of the third Pišek Experimental Competition, based on the set of 
programming concepts developed by the Pišek Competition Committee. Below, we 
looked at programming code at a higher taxonomic level and found basic examples of 
programming patterns for iterations. Programming patterns are software solutions to 
recurring algorithmic problems. 
 
To describe the current state of programming education in Slovenia, we examined the 
inclusion of programming content in Slovenian curricula and in the K-12 framework for 
computer science education, which forms the basis of most established and accepted 
computer science curricula. We focused on the importance of competitions and 
described the programming competitions currently held in Slovenia. We have 
described in more detail the block-based Pišek Programming Competition, which aims 
to stimulate students' interest in programming and develop their programming skills, 
and to close the gap in the number of participants between the Bebras Competition in 
Computational Thinking and the RTK Competition in Programing. Using specific 
examples of the competition tasks, we described the basic features of the tasks, 
namely programming concepts, task representations, complexity of the programming 
environment, and required approaches to solving programming problems. In the 
empirical part, we tested the influence of the first three features on students' 
performance in the competition. 
 
In the empirical part, we evaluated which tasks students solved best and worst by 
calculating a difficulty index and a discriminability index for each competition group, 
and which tasks discriminated best between students' performances. We then created 



machine learning models, Random Forests, for each competition group. In the 
predictive models, we used student performance as the outcome variable. As 
independent predictor variables, we used the derived concept variables indicating the 
presence of the selected concept in the successfully solved tasks, the opsini 
covariates on the task formats, and the difficulty of the programming environment. The 
task formats are: Moving a Figure on a Grid, Performing Tasks, Turtle Graphics, and 
Input-Output Tasks. Factors that increase the difficulty are the limited number of blocks 
and the use of tests in the solutions. In evaluating the importance of the predictor 
variables in the predictive models, we found that the task formats and difficulty factors 
have a similar influence on student performance in the third Pišek competition. In 
analyzing the influence of mastery of programming concepts, we found that two tasks 
whose solutions contain identical concepts can be of different difficulty. 
In future work, we will investigate the influence of expected programming patterns on 
predicting student performance in the Pišek competition. 
 
Keywords: Pišek competition, block-based programming, programming concepts, 
problem representations, programming environment complexity. 
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1 Uvod 
 
V digitalni družbi ima programiranje pomembno vlogo, saj nam omogoča ustvarjanje 
programske opreme, ki je ključni element vseh digitalnih naprav. Vendar 
programiranje ni le pisanje kode, je mnogo več kot to. Z učenjem programiranja se 
naučimo reševati probleme, kreativno, logično in abstraktno razmišljati. Znanje 
programiranja nam omogoča boljše razumevanje tehnologije, njenih prednosti in 
omejitev. Zaradi vseh pozitivnih lastnosti učenja programiranja je pomembno, da 
programiranje postane del obveznega osnovnošolskega kurikula. Lye in Koh (2014) 
in Wing (2006) opažajo, da učenci s programiranjem razvijajo t. i. računalniško 
mišljenje. Računalniško mišljenje postaja uveljavljen pojem v družbi in je podprt s 
strani različnih strokovnjakov. Vendar enotna definicija računalniškega mišljenja še ne 
obstaja, saj različni avtorji podajajo različne definicije in si prizadevajo, da bi v njih 
zajeli srž računalništva. V izobraževalnem sistemu, predvsem ameriškem, je 
najpomembnejša definicija, ki jo podajata ISTE (International Society for Technology 
in Education) in CSTA (Computer Science Teacher Education) v sodelovanju z 
deležniki visokega šolstva. V njej je računalniško mišljenje opredeljeno kot postopek 
reševanja problemov, ki vključuje oblikovanje problemov, logično organiziranje in 
analiziranje podatkov, predstavitev podatkov ob pomoči abstraktnega razmišljanja, 
avtomatizacijo rešitev ob pomoči algoritmičnega razmišljanja, prepoznavanje, 
analiziranje in izvajanje možnih rešitev problema s ciljem po dosegu najoptimalnejše 
rešitve začetnega problema in posploševanje ter prenos postopka reševanja 
konkretnega problema na najrazličnejše nove probleme (ISTE & CSTA, 2011). Na 
opisani definiciji temelji ameriški okvir za računalništvo, imenovan K-12, ki je osnova 
najbolje uveljavljenih in sprejetih učnih načrtov za računalništvo. Računalniško 
mišljenje je pomembno, saj pri učencih razvija sposobnost oblikovanja splošnih rešitev 
problemov in spodbuja razvoj samoregulacije učenja. Urjenje v računalniškem 
mišljenju učence opolnomoči za razvijanje vztrajnosti pri reševanju problemov in 
soočanju z neuspehom ter posledično veča psihično odpornost učencev. Predvsem 
urjenje v iskanju in odpravljanju napak učence vodi k razvoju miselne naravnanosti k 
rasti in prepričanju, da lahko svoje sposobnosti razvija z lastnim prizadevanjem in 
izobraževanjem (Strokovna delovna skupina MIZŠ za vključitev temeljnih vsebin RIN 
v slovensko šolstvo, b. d.). 
 
Z uveljavljanjem položaja računalništva v osnovnošolskih kurikulumih so se v zadnjih 
15 letih ukvarjale številne evropske države (Caspersen idr., 2018). V slovenskih 
osnovnih šolah se predmet računalništvo izvaja v okviru neobveznega izbirnega 
predmeta računalništvo in obveznega izbirnega predmeta računalništvo, kar pomeni, 
da se mnogi učenci v času osnovnošolskega izobraževanja z računalništvom ne 
srečajo. Učna načrta za oba osnovnošolska računalniška predmeta vsebujeta vsebine 
s področja programiranja, pri čemer je pri izbirnem predmetu računalništvo 
programiranje del izbirnih vsebin. S programiranjem se lahko učenci srečajo pri še 
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dveh izbirnih naravoslovnih predmetih, in sicer pri robotiki v tehniki in pri elektroniki z 
robotiko. Izključenost oz. slaba zastopanost računalništva v osnovnošolskem in 
srednješolskem izobraževanju pri učencih vodi do nepoznavanja računalništva. To 
omejitev lahko v delni meri presežemo z izvedbo računalniških tekmovanj in s tem 
pomembno pripomoremo k odločitvi mnogih študentov za študij računalništva 
(Verhoeff, 1997). Jukić in Matić (2011) trdita, da tekmovanja ustvarijo okoliščine, ki 
omogočijo računalništvu in drugim predmetnim področjem, da postanejo bolj zanimiva 
za učenje. Tekmovanja iz računalništva omogočajo uporabo novega znanja in 
predstavljajo dober način za povezovanje tehnologije in izobraževanja (Dagiene, 
2006). Za izvedbo različnih vrst in oblik računalniških tekmovanj v Sloveniji skrbi Zveza 
za tehnično kulturo Slovenije, First Lego liga in društvo ACM Slovenija. Le-to poleg 
univerzitetnega programerskega maratona (UPM), tekmovanja iz računalništva in 
informatike (RTK) in tekmovanja iz računalniškega mišljenja (Bober) organizira 
osnovnošolsko in srednješolsko tekmovanje iz programiranja z delčki (Pišek) (ACM 
Tekmovanja, b. d.). Namen tekmovanja Pišek je spodbuditi zanimanje učencev za 
programiranje in ustvariti okolje, kjer učenci tekmujejo med seboj iz osnov 
programiranja in razvijajo svoj talent za programiranje. Tekmovanje Pišek predstavlja 
most med tekmovanjema Bober, ki privabi veliko tekmovalcev, in tekmovanjem RTK, 
ki privabi le malo tekmovalcev (Lokar, 2020). Tekmovanje. Pišek je bilo leta 2022 prvič 
uradno izvedeno. Pred tem je od leta 2020 do leta 2021 potekalo na poskusni ravni. 
Izvedena so bila tri poskusna tekmovanja. Zadnje od poskusnih tekmovanj je beležilo 
prek 1000 udeležencev. Vsa tekmovanja so potekala v programskem jeziku Blockly in 
so bila podprta s francoskim sistemom Algoreja, ki omogoča izvedbo tekmovanja z 
avtomatskim preverjanjem pravilnosti rešitev (Lokar, 2020). Tekmovalne naloge 
oblikuje Programski svet tekmovanja. Na preteklih tekmovanjih so se naloge med 
seboj razlikovale v uporabljenih programskih konceptih v rešitvah nalog, 
predstavitvenih oblikah nalog, zahtevanih pristopih za reševanje programerskih 
problemov in otežitvah programskega okolja. Ustvarjalci tekmovanja so med 
programske koncepte umestili zaporedje ukazov, zanko (končna zanka, zanka s 
pogojem, kompleksnejša zanka, vgnezdene zanke), pogojni stavek, podatke (branje 
in izpis podatkov, spremenljivka, nizi), operator (logični in primerjalni operatorji), 
senzorje in funkcijo. V nabor predstavitvenih oblik nalog so vključili želvjo grafiko, 
vhodno-izhodne naloge in naloge na mreži (mreža brez aktivnosti, mreži z aktivnostmi, 
mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi, mreža s prepovedanimi polji in mreža z 
vzorcem). Ustvarili so tri možne pristope za reševanje programerskih problemov in s 
tem oblikovali naloge tipa sestavi program, popravi program in naloge Parsonovega 
tipa (naloga s podanimi ukazi, iz katerih tekmovalec sestavi celoto ob upoštevanju 
pravega vrstnega reda). Reševanje posameznih nalog na tekmovanju so želeli 
popestriti z dodajanjem omejitev. V ta namen so znotraj programskega okolja 
generirali teste, omejitev števila delčkov in razširjen nabor delčkov. S testi so želeli 
učence spodbuditi k oblikovanju splošne rešitve. Z omejitvijo števila delčkov so želeli 
ustvariti situacijo, ki bi učence spodbudila k ustvarjanju krajše in kognitivno 
zahtevnejše rešitve. Z razširjenim naborom delčkov so učencem želeli omogočiti 
ustrezno izbiro ukaza za dano problemsko situacijo (Programski svet Pišek, b. d.). 
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Izbirnost računalniških predmetov v slovenskem učnem načrtu vodi do velikih razlik v 
znanju programiranja pri učencih, zato je težko ugotoviti, katere naloge iz 
programiranja predstavljajo učencem največ težav. V empiričnem delu raziskave smo 
poskusili ugotoviti, katere naloge, prisotne na tretjem poskusnem tekmovanju v 
programiranju z delčki Pišek, so učencem najtežje za reševanje, katere naloge 
najbolje ločijo med dosežki učencev in kateri programski koncepti, oblike nalog in 
otežitve programskega okolja najbolj vplivajo na dosežke učencev. Podatke smo 
analizirali z izračunom indeksa težavnosti in indeksa diskriminativnosti ter z metodo 
strojnega učenja, naključni gozdovi. Z naključnimi gozdovi smo ustvarili več modelov 
in iz njih poskusili razbrati, kateri dejavniki so imeli največji vpliv na dosežek učenca 
na tekmovanju. V napovednih modelih smo za ciljno spremenljivko uporabili dosežek 
učenca na tekmovanju, izražen v obliki deleža doseženih točk na tekmovanju. Za 
neodvisne napovedne spremenljivke smo uporabili dosežek učenca pri nalogah, ki se 
ujemajo v programskih konceptih v rešitvah nalog, predstavitvenih oblikah nalog ali 
otežitvah programskega okolja. Napovedne modele smo oblikovali za vse tekmovalne 
skupine in preverili njihovo uspešnost. Za vsako tekmovalno skupino smo iz modelov 
razbrali, katere spremenljivke so najbolj pomembne oz. imajo največji vpliv na dosežek 
učenca. 
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2 Vključitev predmeta računalništvo v osnovne in 
srednje šole 
 
Računalništvo se je kot samostojna akademska disciplina začelo uveljavljati v 
petdesetih in zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V primerjavi z drugimi 
naravoslovnimi akademskimi disciplinami kot sta npr. fizika (6. stoletje pr. n. š) ali 
kemija (18. stoletje), je računalništvo dosti mlajša disciplina (Brown idr., 2013).  
 
Leta 1968 je bil pod okriljem društva ACM (Association for Computing Machinery) 
objavljen predlog prvega učnega načrta za univerzitetni študij računalništva, kjer so 
opredeli, da računalništvo zajema tri področja, in sicer informacijske strukture in 
procese (podatkovne strukture, programski jeziki, modeli računalništva), sisteme za 
obdelavo informacij (arhitektura računalniških sistemov, prevajanje in tolmačenje 
programskih jezikov, računalniki in operacijski sistemi, namenski sistemi) in 
metodologije (matematični algoritmi, obdelava podatkov in upravljanje datotek, 
operacije s simboli, urejanje besedila, grafika, simulacije, informacije, umetna 
inteligenca, nadzor procesov, upravljanje procesov) (Atchison idr., 1968). 
 
Leta 1989 je društvo ACM v sklopu kurikuluma za univerzitetni študij računalništva 
zapisalo, da računalništvo sistematično preučuje algoritmične procese, ki opisujejo in 
preoblikujejo informacije, njihovo teorijo, analizo, načrtovanje, učinkovitost, izvajanje 
in uporabo. Računalništvo so opredelili kot skupek devetih področij, in sicer algoritmi 
in podatkovne strukture, programski jeziki, arhitekture računalniških sistemov, 
numerični in simbolni izračuni, operacijski sistemi, programska metodologija in 
inženiring, podatkovni sistemi, umetna inteligenca in robotika, interakcija človek-
računalnik (Denning idr., 1989). 
 
Leta 2001 je društvo ACM računalništvo razširilo na štirinajst področij, pomembnih za 
univerzitetno izobraževanje, in sicer na diskretne strukture, osnove programiranja, 
interakcija človek-računalnik, grafika in vizualno računalništvo, algoritmi in 
kompleksnost, inteligentni sistemi, arhitektura in organizacija, upravljanje informacij, 
operacijski sistemi, socialna in strokovna vprašanja, omrežja, programsko inženirstvo, 
programski jeziki in računalništvo kot znanost (ACM Council, 2001). 
 
Kasneje, leta 2003, je Denning za potrebe poučevanja računalništva definiral 
računalništvo kot konstrukt mehanike (računalništvo, komunikacija, koordinacija, 
avtomatizacija in pomnjenje), oblikovanja (enostavnost, zmogljivost, zanesljivost, 
razvojnost in varnost) in prakse (programiranje, inženirski sistemi, modeliranje in 
potrjevanje, inovacije in uporaba) (Barr in Stephesnson, 2011). 
 
V vzorčnem učnem načrtu K-12 CS so avtorji leta 2003 definirali pomembne standarde 
na področju poučevanja računalništva in si s tem prizadevali za celovito vpeljavo 
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računalništva v šolstvu. V učnem načrtu so zapisali, da računalništvo ni niti 
programiranje niti računalniška pismenost. Računalništvo so opredelili kot 
preučevanje računalnikov in algoritmičnih procesov, vključno z njihovimi principi, 
zasnovo strojne in programske opreme, aplikacijami in vplivom na družbo. Pri tem so 
računalništvo razdelili na sledeča področja: programiranje, oblikovanje strojne 
opreme, omrežje, grafika, zbirke podatkov in iskanje informacij, računalniška varnost, 
programska oprema, programski jeziki, logika, programske paradigme, prevajanje 
med ravni abstrakcije, umetna inteligenca, meje računanja (zmogljivost računalnikov), 
aplikacije v informacijski tehnologiji in informacijskih sistemih ter težave družbe 
(internetna varnost, zasebnost, intelektualna lastnina itd.) (CSTA in AMC, 2003). 
 
V osnovnih in srednjih šolah je bilo poučevanje računalništva v zadnjih 30-ih letih 
usmerjeno zgolj v uporabo digitalnega sveta. Računalništvo je začelo počasi izginjati 
iz obveznega dela kurikuluma. V zadnjih desetih letih je po vsem svetu prišlo do večjih 
reform, katerih namen je bil izboljšanje položaja računalništva v izobraževalnem 
sistemu (Brown idr. 2013). Le-te so povzročile, da so učenci poleg razvoja 
uporabniških veščin začeli pridobivati znanje o osnovnih računalniških konceptih, kot 
so npr. algoritmi in podatkovne strukture. Velik prispevek k razvoju računalništva v 
izobraževanju sta imeli organizacija CSTA (Computer Science Teacher Education), ki 
je leta 2011 definirala standarde na področju poučevanja računalništva in s tem 
začrtala smernice za celovito vpeljavo računalništva, in poročilo Running on Empty: 
The Failure to Teach Computer Science in the Digital Age iz leta 2010, v katerem so 
avtorji prek analize poučevanja računalništva v Združenih državah Amerike prikazali, 
da je bilo poučevanje računalništva v ZDA v povojih (CSTA in AMC, 2011). Pomemben 
prispevek k vključevanju računalništva v osnovne in srednje šole je imel tudi British 
Royal Society, ki je leta 2012 objavil poročilo z naslovom Shut down or restart? The 
way forward for computing in UK schools. V njem so avtorji poročali o obsegu 
vključenosti računalništva v izobraževalnem sistemu Združenega kraljestva in podali 
priporočila za uvajanje računalništva v šole (Brown idr. 2013). Hkrati so tudi na Novi 
Zelandiji z enakim pristopom vplivali na razvoj in vključitev računalništva v 
novozelandski izobraževalni sistem (Thompson in Bell, 2013). Leta 2016 so 
strokovnjaki in raziskovalci s področja računalništva in didaktike računalništva objavili 
K-12 CS okvir. K-12 CS okvir za poučevanje računalništva v osnovnih in srednjih šolah 
je vodnik na visoki ravni za države, okrožja in organizacije, ki izvajajo izobraževanja 
na področju računalništva. Okvir ni izčrpen seznam tem s področja računalništva, 
temveč predstavlja bistvene ideje s področja računalništva za vse učence od vrtca do 
konca srednje šole (K-12 Computer science framework, b. d.). Avtorji okvirja K-12 CS 
so ohranili opredelitev računalništva iz vzorčnega učnega načrta K-12 CS iz leta 2003, 
vendar pri tem računalništva niso delili več na štirinajst področij, ampak so ga opredelili 
kot skupek petih temeljnih konceptov, ki predstavljajo ključna vsebinska področja, in 
sedmih praks, ki predstavljajo dejanja, s katerimi učenci bogatijo svoje znanje in ga 
povezujejo z osnovnimi koncepti. Med računalniške koncepte so uvrstili računalniške 
sisteme, omrežja in internet, podatke in analize, algoritme in programiranje in vpliv 
računalništva. Med računalniške prakse so vključili spodbujanje inkluzivnosti v 
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računalniški družbi, sodelovanje pri računalništvu, prepoznavanje in definiranje 
računalniških problemov, razvoj in uporabo abstraktnega razmišljanja, ustvarjanje 
računalniških izdelkov, testiranje in izboljšanje računalniških izdelkov in komuniciranje 
o računalništvu. Pri tem so tako koncepte kot tudi prakse povezali z računalniškim 
mišljenjem (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
IFIP (The International Federation for Information Processing) je svetovna 
organizacija, ki združuje raziskovalce in strokovnjake s področij informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT). Dejavnosti organizacije usklajujejo tehnični odbori 
(TC), pri čemer TC3 pokriva vidike s področja izobraževanja, od tehnološko podprtega 
učenja do računalniškega izobraževanja. Člani skupine TC3 so v poročilu Coding, 
Programming and the Changing Curriculum for Computing in Schools ugotovili, da 
države z oblikovanjem lastnih pristopov poskušajo vključiti računalništvo v izobraževali 
sistem oz. izboljšati njegov položaj v sistemu, vendar se pri tem soočajo s sledečimi 
izzivi: 

1. Nerazumevanje računalništva kot akademske discipline. 
2. Nerazumevanje potrebe po uveljavitvi računalništva kot samostojnega 

predmeta v šolskih učnih načrtih. 
3. Oteženo izvajanje računalniškega mišljenja zaradi njegove kompleksnosti. 
4. Oviran razvoj šolskih učnih načrtov za računalništvo zaradi pomanjkanja 

empiričnih dokazov o učenčevem učenju, s katerimi bi podprli opredelitev in 
zaporedje vsebin v učnih načrtih. 

5. Slaba priprava učencev na uporabo in nadgrajevanje znanja računalništva v 
nadaljnjem visokošolskem izobraževanju ali na poklicnem področju ob 
upoštevanju sedanjih učnih načrtov za računalništvo. 

6. Neučinkovito vključevanje računalništva v šolske učne načrte drugih predmetov 
(UNESCO/IFIP TC3, 2019). 

 
Prizadevanja različnih organizacij so pripomogla k jasnejši opredelitvi vsebin 
računalništva in zasnovi standardov za poučevanje računalništva, a zaradi vseh 
izzivov, s katerimi se države srečujejo pri vključitvi računalništva v obvezni učni načrt, 
bo na področju izobraževanja potrebno poiskati nove poti, ki nam bodo omogočile 
učinkovito vpeljavo in poučevanje računalniških vsebin v šolah. 
 

2.1 Pogled na računalništvo skozi računalniško mišljenje 
 
Gospodarsko, tehnološko in kulturno napredno družbo oblikujemo le, če celotnim 
generacijam učencev omogočimo pridobivanje temeljnih računalniško-informacijskih 
znanj. Računalništvo in informatika je eno od področij, ki bi moralo biti prisotno tako v 
vrtcu kot tudi v osnovni in srednji šoli. S pridobivanjem temeljnih znanj računalništva 
in informatike učenci razvijejo sposobnost računalniškega mišljenja. Le-ta učencem 
omogoča reševanje izzivov, ki vključujejo nove tehnologije, orodja in storitve. Brez te 
sposobnosti lahko učenci ostanejo le pasivni uporabniki oz. potrošniki tehnološke 
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opreme (Strokovna delovna skupina MIZŠ za vključitev temeljnih vsebin RIN v 
slovensko šolstvo, b. d.). 
 
Računalniško mišljenje vključuje miselne procese, ki sodelujejo pri razumevanju 
definicije problema in izražanju njegove rešitve na način, da lahko rešitev učinkovito 
izvede človek ali računalnik (Wing, 2011). Gre za proces reševanja problemov, ki 
vključuje številne značilnosti in dispozicije. Računalniško mišljenje je bistvenega 
pomena pri ustvarjanju računalniških stvaritev in se uporablja tudi za podporo pri 
reševanju problemov na ostalih področjih, kot so matematika, naravoslovje in 
humanistika (International Society for Technology in Education, 2022). 
 
S programiranjem in reševanjem problemov učenci razvijejo računalniško mišljenje, ki 
jim omogoča lažje reševanje strokovnih in znanstvenih problemov. Razvijanje 
računalniškega mišljenja pripomore k razvijanju metakognitivnih strategij. Podobno kot 
samoregulacijsko učenje tudi računalniško mišljenje razvija sposobnosti organizacije 
in nadzorovanja lastnega učenja, učinkovitega upravljanja časa, podatkov, informacij 
itd. Strategije računalniškega mišljenja, ki se razvijejo med reševanjem računalniških 
problemov, učencem predstavljajo orodje, ki jim omogoča, da pri reševanju problemov 
vztrajajo in se znajo spoprijeti z neuspehi (Strokovna delovna skupina MIZŠ za 
vključitev temeljnih vsebin RIN v slovensko šolstvo, b. d.). 
 
2.1.1 Opredelitev računalniškega mišljenja 
 
Raziskovalci so začeli opažati, da programiranje predstavlja enega od temeljev 
računalništva. V javnosti se je začelo pojavljati zmotno enačenje računalniške vede s 
programiranjem. To je pričelo predstavljati izziv za osvetljevanje in približevanje 
programiranja posameznikom ter za njegovo vključitev v osnovnošolski kurikulum. 
Mnogi raziskovalci so se zato odločili, da bodo temelje računalništva snovali 
vzporedno z razvijanjem računalniškega mišljenja, pri čemer bi z računalniškimi 
dejavnostmi (med drugim tudi s programiranjem) spodbujali razvoj veščin 
računalniškega mišljena. Vendar kljub vsem prizadevanjem enotna opredelitev 
računalniškega mišljenja še ne obstaja. Še več, raziskovalci niso povsem enotni, ali je 
računalniško mišljenje namenjeno širši javnosti ali zgolj programerjem oz. 
strokovnjakom računalniške stroke. 
 
Seymour Papert je leta 1980 med prvimi razmišljal o računalniškem mišljenju (Shute 
idr., 2017). Bil je mnenja, da bi morala biti učencem dana možnost učenja 
programiranja, saj ima le-to močan vpliv na razvijanje prefinjenega in strogo-
formalnega razmišljanja, ki se ga uporablja v matematiki, slovnici, fiziki, statistiki, oz. 
v vseh »težkih« predmetih. Prepričan je bil, da bi moralo biti programiranje ključni del 
intelektualnega razvoja odraščajočih ljudi (Kestenbaum, 2005). Kasneje, leta 2006, je 
Wingova prva opisala pojem računalniškega mišljenja. Navedla je, da računalniško 
mišljenje vključuje reševanje problemov, oblikovanje sistemov in razumevanje 
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človeškega vedenja na podlagi konceptov, ki so temeljni za računalništvo (Wing, 
2006). Leta 2009 sta Lu in Fletche zapisala, da računalniško mišljenje pomaga 
posamezniku sistematično in učinkovito procesirati informacije in naloge (Lu in 
Fletcher, 2009). Wing je leta 2011 poglobila opredelitev računalniškega mišljenja z 
namenom, da bi razjasnila nekatere vidike svojega prvotnega predloga. Tokrat je 
računalniško mišljenje opisala kot skupek miselnih procesov, ki so prisotni pri 
oblikovanju problemov in njihovih rešitvah, pri čemer so rešitve predstavljene na način, 
da jih lahko učinkovito izvede informacijski procesni agent (Wing, 2011).  
 
Leta 2011 je Aho posplošil zgoraj navedeno opredelitev računalniškega mišljenja in 
zapisal, da je računalniško mišljenje miselni proces, ki je vključen v formuliranje 
problemov na način, da lahko njihove rešitve predstavimo kot zaporedje korakov in 
algoritmov (Aho, 2011). Istega leta sta Barr in Stephenson podala svoj opis 
računalniškega mišljenja. Navedla sta, da je računalniško mišljenje pristop k reševanju 
problemov, ki ga je mogoče izvesti z računalnikom (Barr in Stephenson, 2011). Leta 
2016 je Lee računalniško mišljenje opredelila kot veščino, ki se razvije med procesom 
reševanja realnih problemov. Zapisala je, da je v procesu potrebno probleme ustrezno 
analizirati, predstaviti oz. zapisati v obliki, ki jo razume računalnik in jih rešiti s pomočjo 
računalnika. Poudarila je, da je pri tem potrebno vključiti globlje razumevanje različnih 
predstavitvenih oblik in zmožnosti računalnika (Lee, 2016). Naslednjega leta je 
Denning kritično pogledal na pojem računalniškega mišljenja. V svojem članku je 
zapisal, da programiranje spodbuja računalniško mišljenje in ne obratno, kot je do zdaj 
veljalo, da računalniško mišljenje spodbuja programiranje (Denning, 2017). 
 
Curzon, Bell, Wait in Dorling opažajo, da se v znanstvenih krogih pojavljata dve 
nasprotujoči si prepričanji. Pripadniki ene skupine se strinjajo s stališčem Jeannette 
Wing in trdijo, da je računalniško mišljenje namenjeno vsem. Pripadniki druge skupine 
to mišljenje zavračajo in trdijo, da je računalniško mišljenje namenjeno zgolj izbrani 
skupini ljudi oz. programerjem (Slika 1) (Curzon, Bell, Wait in Dorling, 2019; Koron, 
2021). 
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Slika 1: Nasprotujoča si pogleda na računalniško mišljenje (Curzon, Bell, Wait in Dorling, 2019) 

 

2.1.2 Opredelitev računalniškega mišljenja v izobraževanju 
 
Nove opredelitev računalniškega mišljenja lahko zaznamo na področju šolstva. 
Različne organizacije in združenja so si skozi leta prizadevale, da bi prek 
računalniškega mišljenja na kakovosten način vključile računalništvo v izobraževalni 
sistem. 
 
V podporo učiteljem pri uvajanju računalniškega mišljenja po sistemu K-12 CS, sta 
ISTE (International Society for Technology in Education) in CSTA (Computer Science 
Teacher Education) v sodelovanju z deležniki visokega šolstva razvila novo 
opredelitev računalniškega mišljenja. Računalniško mišljenje sta opredelila kot 
postopek reševanja problemov, ki vključuje naslednje značilnosti:  

- oblikovanje problemov na način, ki omogoča uporabo računalnika in drugih 
orodij za njihovo reševanje; 

- logično organiziranje in analiziranje podatkov; 
- predstavitev podatkov ob pomoči abstraktnega razmišljanja (prek uporabe 

modelov in simulacij); 
- avtomatizacijo rešitev ob pomoči algoritmičnega razmišljanja; 
- prepoznavanje, analiziranje in izvajanje možnih rešitev problema s ciljem po 

dosegu najučinkovitejše in najbolj uporabne kombinacije korakov in virov za 
rešitev začetnega problema; 

- posploševanje in prenos postopka reševanja konkretnega problema na 
najrazličnejše nove probleme (ISTE & CSTA, 2011). 
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Leta 2012 je znanstvena akademija The Royal Society v želji po izboljšanju 
računalniškega izobraževanja v britanskih šolah podala novo opredelitev 
računalniškega mišljenja. Računalniško mišljenje je opredelila kot postopek 
prepoznavanja računalniških vidikov v svetu in uporabe orodij ter tehnik iz 
računalništva z namenom razumevanja naravnih in umetnih sistemov ter procesov 
(Furber, 2012). Na podlagi te opredelitve so naslednjega leta Sengupta idr. za namen 
izobraževanja po sistemu K-12 CS predlagali teoretični okvir, v katerem so navedli, da 
računalniško mišljenje temelji na konceptih in praksah, ki so temeljne za računalništvo 
(Sengupta idr., 2013). 
 
Z namenom, da bi združili ključne elemente vseh do tedaj nastalih opredelitev 
računalniškega mišljenja, sta Grover in Pea leta 2013 zapisala, da računalniško 
mišljenje vključuje: 

- abstraktno razmišljanje in posploševanje vzorcev (vključno z modeli in 
simulacijami), 

- sistematično procesiranje informacij, 
- simbolne sisteme in predstavitve, 
- kontrolo toka pri izvajanju algoritmov,  
- strukturirano dekompozicijo problema (modulacija), 
- zaporedno, vzporedno in rekurzivno razmišljanje, 
- pogojno logiko, 
- učinkovitost in omejitve izvedbe ter 
- razhroščevanje in sistematično odkrivanje napak (Grover in Pea, 2013). 

 
Organizacija Computing at School je leta 2015 želela podpreti učitelje in spodbuditi 
učenje računalniškega mišljenja v šolah. Za ta namen je na novo opredelila 
računalniško mišljenje. Zapisala je, da računalništvo vključuje tako koncepte (logiko, 
algoritme, dekompozicijo, vzorce, abstrakcijo in vrednotenje) kot tudi pristope 
(izdelovanje, ustvarjanje, razhroščevanje, vztrajanje in sodelovanje) (Csizmadia idr., 
2015).  
 
Na BBC-jevi spletni strani so računalniško mišljenje opredelili kot miselni proces, ki 
sodeluje pri razumevanje kompleksnega problema in izražanju njegove rešitve na 
način, da lahko rešitev učinkovito izvede človek ali računalnik. Zapisali so, da 
računalniško mišljenje sestoji iz:  

- Dekompozicije: razčlenitev kompleksnega problema na več manjših, 
enostavnih problemov, 

- Prepoznavanja vzorcev: iskanje podobnosti med problemi in znotraj 
posameznega problema, 

- Abstrakcije: osredotočenost na bistvene informacije, odstranjene nepotrebnih 
podrobnosti, 

- Algoritmov: razvoj rešitve problema po korakih (Introduction to computational 
thinking, b. d.) 
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3 Programiranje 
 
Programiranje je temelj računalniške vede. V nadaljevanju si oglejmo opredelitve 
programiranja, ki so prisotne v strokovni literaturi in v učnih načrtih za računalništvo. 
 
McCracken je programiranje opredelil kot postopek prevajanja iz človeku razumljivega 
jezika v računalniku razumljiv jezik (McCracken, 1957). Preostali avtorji so na 
programiranje pogledali iz drugega zornega kota in ga opredelili kot postopek 
ustvarjanja. Hartree in Wrubel sta zapisala sledeče. Programiranje je postopek 
podajanja enoznačnih ukazov računalniku, pri čemer računalnik izvaja ukaze v točno 
določenem vrstnem redu (Hartree, 1950) in zaporedje osnovnih ukazov (operacij) tvori 
enostaven program (Wrubel, 1959). Podobno opredelitev sta podala Newell in Simon, 
ki sta programiranje opredelila kot proces, v katerem problem razbijemo na 
podprobleme in iščemo pot, ki vodi od začetnega do ciljnega stanja (Newell in Simon, 
1972 v Jiang idr., 2019). European Schoolnet (2015) je programiranje bolj specifično 
opredelil in zapisal, da je programiranje proces, v katerem posameznik razvija in 
implementira navodila, s katerimi reši določen problem oz. nalogo. Brodnik idr. (2021) 
podajo podobno definicijo, s katero programiranje opredelijo kot proces oblikovanja 
računalniku razumljivih navodil (zaporedja korakov oz. ukazov), ki omogočajo 
reševanje problemov ali opravilo dane naloge. 
 
Različne opredelitve programiranja zasledimo tudi v učnih načrtih. Leta 1989 so v 
ACM kurikulumu navedli, da je programiranje praksa, v kateri bi se morali usposabljati 
vsi učenci (Denning idr., 1989). Podobno miselnost opazimo v ACM kurikulumu iz leta 
2001. V njem je programiranje opredeljeno kot bistvena veščina, ki jo mora obvladati 
vsak učenec pri računalništvu (ACM Council, 2021). Kasneje, leta 2003, so v 
vzorčnem kurikulumu K-12 CS zapisali, da je programiranje kot orodje, ki nam nudi 
dostop do akademsko in strokovno bolj bogatih področij. Pri tem so vlogo in 
pomembnost programiranja v svetu računalništva izenačili z vlogo in pomembnostjo 
pismenosti v svetu jezika (CSTA in AMC, 2003).  
 
V magistrskem delu podrobneje preučujemo programiranje v osnovni šoli, zato je za 
nas ključnega pomena jasna opredelitev uvodnega programiranja. Na BBC-jevi 
spletni strani je uvodno programiranje določeno kot pisanje računalniške kode z 
namenom ustvarjanja programa in reševanja problema (Introduction to programming, 
b. d.). Zelo podobno opredelitev zasledimo v slovenskem spletnem učbeniku Slikovno 
programiranje, kjer je programiranje določeno kot dejavnost pisanja programov, pri 
čemer program predstavlja zaporedje navodil za reševanje določenega problema 
(Anželj idr., 2018). 
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3.1 Pomembnost učenja programiranja 
 
Računalniški programi so del našega življenja. Vsak dan jih uporabljamo in jim 
posredujemo podatke z namenom, da nadzorujejo stroje, nas usmerjajo pri 
sprejemanju odločitev itd. Pogosto smo zgolj uporabniki programov in ne tudi njihovi 
ustvarjalci, zato se moramo odločiti, ali lahko programom, ki jih uporabljamo, tudi 
zaupamo. To lahko storimo le, če poznamo ključne lastnosti programov, vendar le-te 
spoznamo v procesu učenja programiranja (Brodnik idr., 2021). Prav zaradi tega ima 
znanje programiranja v sodobni družbi velik pomen. 
 
Programiranje je več kot le pisanje kode, saj vključuje reševanje problemov s pomočjo 
dekompozicije in abstrakcije. Učenci se v procesu programiranja ne učijo zgolj 
programirati, ampak se pripravljajo na prihodnost (Lye in Koh, 2014). Programiranje 
razvija socialne veščine, kritično razmišljanje in sposobnost logičnega načina 
reševanja problemov (Popat in Starkey, 2018). DiSessa (2000) izpostavlja, da 
programiranje spodbuja kognicijo in metakognicijo posameznika. Učenci med 
programiranjem razvijajo računalniško mišljenje in digitalne kompetence, saj 
programiranje spodbuja razvoj komunikacijskih sposobnosti in veščin, logičnega 
razmišljanja, sposobnosti razumevanja programskih jezikov in programskih 
konceptov, natančnosti, abstraktnega razmišljanja, ustvarjalnosti in spretnosti za 
reševanje problemov (Nouri idr., 2020). 
 
Nekateri zagovorniki računalniškega mišljenja se v svojih opredelitvah oddaljujejo od 
programiranja, a kljub temu na programiranje ne smemo pozabiti. Mnogi avtorji 
opažajo pozitivne učinke učenja programiranja, nekateri izmed njih celo navajajo, da 
učenje programiranja pozitivno vpliva na razvoj računalniškega mišljenja. Bocconi idr. 
(2022) opažajo, da sta programiranje in računalniško mišljenje močno prepletena. 
Tikva in Tamburis (2021) trdita, da programiranje podpira razvoj računalniškega 
mišljenja, medtem ko računalniško mišljenje zagotavlja sistematično učenje 
programiranja na višji ravni. Programiranje ustvarja okolje za poučevanje in učenje 
računalniškega mišljenja, saj konkretizira koncepte računalniškega mišljenja in 
omogoča, da računalniško mišljenje postane orodje za učenje (Resnick, 2017 v 
Bocconi idr., 2022). Poučevanje programerskih pojmov, pristopov in konceptov, kot so 
algoritmi, zanke, pogojni stavki, zaporedje ukazov, ustvarjanje programov in 
razhroščevanje ter razvoj spretnosti algoritmičnega mišljenja, kot je abstrakcija, 
algoritmično razmišljanje in logično sklepanje, pozitivno vpliva na razvoj spretnosti 
računalniškega mišljenja (Bocconi idr., 2022). 
 
Wong idr. (2015) opažajo, da programiranje predstavlja enega izmed glavnih stebrov 
računalništva, za katerega je značilna močna povezava z matematiko, znanostjo, 
oblikovanjem in tehnologijo. V zadnjem času v družbi opažamo vse večje nagibanje 
javnosti k zasnovi računalništva na podlagi računalniškega mišljenja. Prav zaradi tega 
daje ugotovitev Lye in Koha programiranju vse večjo težo. Avtorja navajata, da z 
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učenjem programiranja uspešno razvijamo računalniško mišljenje (Lye in Koh, 2014). 
Tudi Wingova opaža razvoj računalniškega mišljenja skozi programiranje in ob tem 
dodaja, da učenci med programiranjem spoznavajo različne strategije za reševanje 
računalniških problemov (Wing, 2006). 
 
Programiranje je pomembno tudi s tehnološkega vidika. Učenje programiranja je 
izjemnega pomena, saj poznavanje programskih jezikov močno pripomore k 
opismenjevanju posameznika (Jerše idr., 2019) in vpliva na razvoj kreativnega načina 
reševanja problemov (Kafai, 1995). Pomembnost programiranja se v veliki meri kaže 
v inženirskih poklicih, kjer programiranje predstavlja eno izmed ključnih spretnosti 
(Nguyen, 1998). 
 

3.2 Programiranje z delčki 
 
Večina opredelitev programiranja si je enotna in določa, da programiranje zajema 
pisanje programa. Vendar je za zapis programa v računalniški obliki potrebno uporabiti 
programsko okolje in pripadajoči programski jezik. Izbiramo lahko med programskimi 
jeziki, ki od učenca zahtevajo zapis kode, in programskimi jeziki, ki od učenca 
zahtevajo sestavljanje programa z zlaganjem že vnaprej pripravljenih delčkov 
programskega jezika. Slednji programski jeziki se pogosteje uporabljajo v nižjih 
razredih osnovne šole, saj so lažji in prijetnejši za uporabo. Tudi tekmovanje Pišek 
temelji na programiranju z delčki in prav zaradi tega bomo takšnemu načinu 
programiranja v nadaljevanju namenili nekoliko več pozornosti. 
 
Večina jezikov, ki omogoča programiranje z delčki, je namenjena otrokom od osmega 
do šestnajstega leta starost (Guzdial, 2019). Za programiranje z delčki je značilno, da 
uporabniki prek vlečenja in spuščanja delčkov tvorijo program in se s tem izognejo 
sintaktičnim napakam. V primeru, ko dva delčka nista združljiva, programsko okolje 
uporabnika opozori in prepreči združitev. V programskih okoljih so delčki konceptualno 
organizirani in barvno označeni. To uporabnikom nudi jasen pregled nad vsemi ukazi, 
ki jih dano programsko okolje podpira (Guzdial, 2019). 
 
V zadnjem času se strokovnjaki sprašujejo, ali je programiranje z delčki primernejše 
za začetnike. Programska okolja z delčki uporabnikom omogočajo izogib sintaktičnim 
napakam, kar močno olajša učenje programiranja (Jerše idr., 2019). Ugotovitve 
kažejo, da programiranje z delčki pripomore k zmanjšanju kognitivne obremenitve pri 
učencih (Armori idr, 2010; Bau idr., 2017). Z uporabo delčkov so učenci razbremenjeni 
tipkanja in zapomnitve ukazov (Guzdial, 2019). Uporaba delčkov uporabnikom 
omogoča prijetnejšo uporabniško izkušnjo (Booth in Stumpf, 2011). Ob uporabi 
jezikov, ki omogočajo programiranje z delčki, učenci hitreje osvajajo programerska 
znanja (Guzdial, 2019). 
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Obstaja veliko okolij, ki omogočajo programiranje z delčki. Najbolj znana okolja so: 
Alice, App Inventor, Blockly, Flowgorithm, Greenfoot, Lego Mindstorms NXT, Raptor, 
Scratch, Snap! (Anželj idr., 2018) 
 
V nadaljevanju bomo natančneje opisali okolji Scratch in Blockly. Scratch je jezik in 
hkrati tudi okolje, v katerem pogosto ustvarjajo slovenski osnovnošolci. Jezik Blokly je 
pomemben, ker se uporablja tako na tekmovanju iz programiranja z delčki Pišek kot 
tudi na portalu Pišek. 
 
Scratch: Scratch je programsko okolje, ki podpira programski jezik Scratch. Prvotni 
cilj Scratcha je bil, da ustvari okolje, ki je primerno tako za začetnike kot tudi za 
nekoliko bolj izkušene programerje (Guzdial, 2019). Scratch uporabnikom omogoča 
učenje programiranja prek njim osmišljenih projektov, kot so na primer animirane 
zgodbe in igre (Maloney idr., 2010). Obenem Scratch uporabnikom daje možnost, da 
delijo svoje programe in sodelujejo v skupnosti (Guzdial, 2019). Uporabniki naj bi se s 
tem naučili tako samostojnega reševanja problemov kot tudi sodelovanja z vrstniki 
(Maloney idr., 2010). 
 
Blockly: Blockly je brezplačno in odprtokodno programsko okolje, ki uporablja 
programski jezik Blockly in hkrati omogoča pretvorbo kode v besedilne programske 
jezike, kot so denimo JavaScript, Python, PHP, Lua in Pikado. Ustvarjen je bil s strani 
Googla in je preveden v več kot 40 jezikov. Njegova prednost je, da ga lahko 
uporabniki na enostaven način vključijo v svoje aplikacije in spletna mesta. Poleg tega 
lahko uporabniki ustvarijo lastne delčke, ki ustrezajo njihovim potrebam in z njimi 
izgradijo kompleksne programe (Blockly, 2020).  
 

3.3 Koncepti uvodnega programiranja 
 
Posamezna programska okolja se med seboj razlikujejo: kot npr. Scratch in Blockly. 
Vendar neodvisno od izbora programskega okolja in jezika je za uspešno 
programiranje potrebno poznavanje in razumevanje konceptov programiranja. 
Značilnosti programskih jezikov vplivajo na zbirko ukazov in posledično na prisotnost 
programskih konceptov. Nekateri programski jeziki podpirajo več programskih 
konceptov kot drugi. Vendar neodvisno od jezika pomen konceptov ostaja enak, zato 
bomo v nadaljevanju - brez škode za splošnost - programske koncepte opredelili na 
podlagi literature, ki je nastala ob uporabi konceptov v različnih programskih jezikih.  
 
Programski koncepti predstavljajo gradnike programov. Med osnovne programske 
koncepte umeščamo zanke, zaporedje ukazov in pogojne stavke (Programming 
constructs, b. d.). Različni avtorji navajajo in opredeljujejo različne koncepte 
programiranja, zato enotna zbirka programskih konceptov ne obstaja. 
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Kong je želel preseči neenotnosti med opredelitvami konceptov programiranja, zato je 
izvedel raziskavo. V njej je med seboj primerjal štirinajst raziskav, v katerih so avtorji 
opredelili programske koncepte v programskih jezikih, ki omogočajo programiranje z 
delčki. Prek analize raziskav je ugotovil, da preučevani programski jeziki zagotavljajo 
devet programskih konceptov, in sicer zanke, pogojne stavke, podatke, zaporedja 
ukazov, sočasnost, operatorje, dogodke, proceduro in inicializacijo (Tabela 1). V vseh 
štirinajstih raziskavah so avtorji zapisali, da je zanka ključen programski koncept. V 
enajstih raziskavah je bil kot koncept opredeljen pogojni stavek. Avtorji desetih 
raziskav so izrazili pomembnost koncepta podatki, saj ta vključuje spremenljivke in 
sezname. Koncept zaporedij ukazov in vzporednosti (sočasnosti) je bil omenjen v 
osmih raziskavah. Prav tako v osmih raziskavah je bil prisoten koncept operatorjev, 
matematičnih (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, eksponenti itd.) in logičnih 
(in, ali, ne). V dveh raziskavah so avtorji izpostavili koncept procedure. V eni izmed 
raziskav so avtorji kot koncept navedli inicializacijo (Kong, 2019). 
 

Programski koncept Število raziskav, ki 
navajajo koncept 

Zanke 14 
Pogojni stavki 11 

Podatki 10 
Zaporedja ukazov 8 

Sočasnost 8 
Operatorji 8 
Dogodki 6 

Procedure 2 
Inicializacija 1 

Tabela 1: Zastopanost programskih konceptov v raziskavah (Kong, 2019) 

Nekoliko manjšo zbirko programskih konceptov sta v svoji raziskavi obravnavala 
Brennan in Resnick, ki sta kot programske koncepte opredelila zanke, pogojne stavke, 
podatke, zaporedja ukazov, sočasnost, operatorje in dogodke (Brennan in Resnick, 
2012). Enako zbirko programskih konceptov odkrijemo, če preučimo slovenski 
osnovnošolski učni načrt za neobvezni izbirni predmet računalništvo.  
 
Vsak programski jezik ima svoje značilnosti in lahko se zgodi, da se zbirki programskih 
konceptov dveh programskih jezikov razlikujeta. Člani programskega sveta Pišek so 
to upoštevali in v svojem obrazcu, namenjenem zasnovi nalog, opredelili zbirko 
konceptov, ki ustreza programskemu jeziku Blockly. V zbirko so umestili sledeče 
programske koncepte: zaporedje ukazov, zanka (končna zanka, zanka s pogojem, 
kompleksnejša zanka, vgnezdene zanke), pogojni stavek, podatki (branje in izpis 
podatkov, spremenljivka, nizi, tabela), senzor, funkcija in rekurzija. Pri tem so zanke 
definirali na sledeč način: 
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- Končna znaka: zanka, ki se izvede v n korakih, kjer je n naravno število; 
- Zanka s pogojem: zanka, ki se izvaja, dokler podani pogoj ni oz. je izpolnjen; 
- Kompleksnejša zanka: zanka, ki omogoča sprehod po elementih niza ali tabele; 
- Vgnezdene zanke: zanka, ki vsebuje eno ali več zank (Programski svet Pišek, 

b. d.).  
 
Za potrebe empiričnega dela magistrskega dela smo določili svojo zbirko konceptov, 
ki zajema sledeče koncepte: zaporedje ukazov, zanka (končna zanka, zanka s 
pogojem, kompleksnejša zanka, vgnezdene zanke), pogojni stavek, podatki (branje 
in izpis podatkov, spremenljivka, niz), operator in funkcija. Dane koncepte v 
nadaljevanju opišimo. 
 
Zaporedje ukazov: pri programiranju je pomembno, da je naloga izražena kot 
zaporedje ukazov, ki jih lahko izvede računalnik. Zaporedje ukazov določa dejanje, ki 
ga je potrebno izvesti (Brennan in Resnick, 2012). Ključnega pomena je, da si ukazi 
sledijo v pravilnem vrstnem redu, saj bo le tako program deloval pravilno. Ukazi v 
zaporedju ukazov se običajno izvajajo drug za drugim, do drugačnega vrstnega reda 
izvajanja pride le, če je v zaporedju prisoten drug programski koncept, npr. pogojni 
stavek (Programming constructs, b. d.). 
 
Zanka: zanke so mehanizmi, ki omogočajo večkratno izvajanje istega zaporedja 
ukazov (Brennan in Resnick, 2012). Zaporedje ukazov se izvede tolikokrat, kolikorkrat 
je določeno oz. dokler določen pogoj ni izpolnjen. Zanke program poenostavijo in ga 
naredijo učinkovitejšega (Programming constructs, b. d.). 
 
Pogojni stavek: pogojni stavki omogočajo odločanje na podlagi pogojev. V primeru, 
ko je pogoj izpolnjen, se izvede določen del programa oz. določeno zaporedje ukazov 
(Brennan in Resnick, 2012; Programming constructs, b.d.). Povedano drugače, 
pogojni stavki predstavljajo postopek odločitve, pri čemer rezultat odločitve določa 
potek izvajanja programa (Programming constructs, b. d.). 
 
Podatki: podatki vključujejo shranjevanje, pridobivanje in spreminjanje vrednosti 
(Brennan in Resnick, 2012). Vhodni podatki, izhodni podatki, metode itd. lahko 
predstavljajo vrednosti, ki jih obravnavamo v programu. Le-te so shranjene kot 
konstante ali spremenljivke oz. so zapisane v matrikah ali tabelah (Programming 
constructs - CCEA, b. d.).  
 
Operator: nudijo podporo matematičnim in logičnim izrazom ter nizom. Programerji z 
uporabo operatorjev izvajajo matematične operacije (seštevanje, odštevanje, 
množenje, deljenje...) in manipulirajo z nizi (združevanje, določanje dolžine niza...) 
(Brennan in Resnick, 2012). 
 
Funkcija: če program vsebuje zaporedje ukazov, ki se pojavlja na več mestih 
programa, je smiselno ponavljajoče se zaporedje ukazov predstaviti kot podprogram. 
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S tem se izognemo ponavljajočim zapisom, saj se na ustreznih mestih programa 
namesto zapisa ukazov poslužimo klicanja podprograma. Ena izmed oblik 
podprogramov so funkcije. Zanje je značilno, da po klicu vrnejo vrednost 
(Programming constructs – CCEA, b. d.). 
 
Na koncu poglavja si oglejmo še spodnjo tabelo (Tabela 2), ki prikazuje različne zbirke 
programskih konceptov. Prvi stolpec prikazuje zbirko konceptov iz Kongove študije. 
Drugi stolpec prikazuje zbirko konceptov iz Brennanove in Resnickove študije. Tretji 
stolpec prikazuje koncepte, ki so navedeni na uradni spletni strani tekmovanja Pišek 
in so primerni za učence od 4. do 9. razreda osnovne šole. Četrti stolpec prikazuje 
koncepte, ki so navedeni v obrazcu programskega sveta Pišek in so primeri za učence 
od 4. do 9. razreda osnovne šole. Peti stolpec prikazuje koncepte, ki so bili uporabljeni 
za označevanje nalog v empiričnem delu magistrskega dela. 
 
Kongova 
študija 

Brennanova 
in 
Resnickova 
študija 

Spletna stran 
ACM 
Tekmovanja 
– Pišek 

Obrazec 
programskega 
sveta Pišek 
 

Magistrsko 
delo 

Zaporedje 
ukazov 

Zaporedje 
ukazov 

Zaporedje 
ukazov 

Zaporedje 
ukazov 

Zaporedje 
ukazov 

Zanka Zanka Enojna zanka Končna zanka Končna zanka 
Zanka s 
pogojem 

Zanka s 
pogojem 

Zanka s 
pogojem 

/ Kompleksnejša 
zanka 

Kompleksnejša 
zanka 

Dvojna zanka Vgnezdene 
zanke 

Vgnezdene 
zanke 

Pogojni 
stavek 

Pogojni stavek Pogojni stavek Pogojni stavek Pogojni stavek 

Podatki Podatki Branje 
podatkov 

Branje in izpis 
podatkov 

Branje in izpis 
podatkov 

Spremenljivka Spremenljivka Spremenljivka 
Sestavljanje 
nizov 

Nizi Nizi 

Operator Operator / / Operator 
Procedura / Funkcija Funkcija Funkcija 
Sočasnost Sočasnost / / / 
Dogodek Dogodek / / / 
Inicializacija / / / / 
/ / Senzor Senzor / 

Tabela 2: Primerjava zbirk programskih konceptov 

Opazimo, da zbirka konceptov iz zadnjega stolpca vsebuje podrobnejšo razčlenitev 
koncepta zanka in podatki kot zbirki konceptov iz prvega in drugega stolpca. Vsebina 
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zadnjega stolpca v nasprotju z vsebino prvega in drugega stolpca ne vsebuje 
konceptov sočasnost, dogodek in inicializacija. Programski jezik Blockly teh konceptov 
ne podpira, zato le-ti niso navedeni v zadnjem stolpcu. Vsebina zadnjega stolpca se 
najbolje sklada z vsebino predzadnjega stolpca. Omenjena stolpca se razlikujeta le v 
vključenosti konceptov senzor in operator. 
 

3.4 Programski vzorci 
 
Učenje osnov programiranja v programskih okoljih z delčki je postalo vse bolj 
priljubljeno, a se pri tem pojavljajo pomisleki, da učenci ob uporabi teh programskih 
okolij ne osvojijo temeljnih programskih konceptov. Analize Scratch projektov so 
pokazale, da so učenci v zelo majhni meri hkrati uporabljali koncept spremenljivke, 
pogojnega stavka in zanke. Avtorji raziskave vidijo rešitev za nastali problem v 
poučevanju programskih vzorcev (Amanullah in Bell, 2019). 
 
Programski vzorci so kombinacije ukazov, ki se pogosto pojavljajo v različnih 
programih. Razumevanje in uporaba le-teh učencem omogoča učinkovito 
programiranje (Amanullah in Bell, 2019). Učenci med učenjem programiranja pogosto 
porabijo veliko časa za učenje sintakse in semantike in zaradi tega niso pozorni na 
povezave med posameznimi deli programa. A poznavanje semantike in sintakse ne 
vodi vedno do uspeha, saj začetniki običajno nimajo strukturiranega znanja in 
vzpostavljenih povezav med deli znanja (Qian in Lehma, 2017). To težavo presežemo 
z učenjem učencev programiranja z uporabo programskih vzorcev (Proulx, 2000).  
 
Izkušeni programerji prepoznajo ukaze, potrebne za pisanje delov programa, in jih v 
procesu programiranja med seboj povežejo v zapleten program (Proulx, 2000). Učenci 
na začetku nimajo tega znanja, zato je prav, da jih seznanimo s programskimi vzorci 
(Proulx, 2000). Pri tem moramo poudariti, da različna programska okolja podpirajo 
različne programske vzorce. V spodnji tabeli so prikazani osnovni programski vzorci, 
ki so vezani na koncept ponavljanja (Tabela 3) in koncept izbire (Tabela 4). 
 
Programski vzorci, ki so vezani na koncept ponavljanja 
Programski vzorec Opis vzorca 
Procesiranje vseh 
elementov 

Procesira vse elemente v tabeli. 

Iskanje Izvaja zanko, dokler pogoj ni izpolnjen. 
Linearno iskanje Z zanko zaporedoma pregleduje elemente tabele oz. 

niza, dokler pogoj ni izpolnjen. 
Zaščiteno linearno 
iskanje 

Z zanko zaporedoma pregleduje elemente tabele oz. 
niza, dokler pogoj ni izpolnjen, pri čemer se lahko zgodi, 
da tega elementa ni. V tem primeru izvede alternativno 
dejanje. 
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Zanka in pol Zanka se prekine, ko je izpolnjen izstopni pogoj v telesu 
zanke. 

Izpraševalna zanka Zanka za preverjanje ustreznosti vhodnega podatka. 
Tabela 3: Osnovni programski vzorci, ki so vezani na koncept ponavljanja (Astrachan in Wallingford, 1998) 

 

Programski vzorci, ki so vezani na koncept izbire 
Programski vzorec Opis vzorca 
Ali pogoj velja ali ne Če je pogoj resničen, se izvede telo pogojnega stavka. 
Alternativno ravnanje Če je pogoj resničen, se izvede telo pogojnega stavka. 

Če ta pogoj ni resničen, se izvede telo alternativnega 
dela. 

Nepovezana izbira Izvede več neodvisnih pogojnih stavkov. Za vsakega, ki 
je resničen, se izvede telo tega pogojnega stavka. 

Neodvisna izbira Izvede vgnezdene pogojne stavke. Vsak nivo gnezdenja 
nadzoruje enega od dejavnikov pri izbiri. 

Tabela 4: Osnovni programski vzorci, ki so vezani na koncept izbire (Bergin, b. d.) 

 
Vpliv programskih vzorcev na poučevanje programiranja so raziskovalci raziskovali že 
v preteklosti. Alexsander idr. (1977) so vzorce opazili v arhitekturi. Menili so, da imamo 
pri oblikovanju prostorov veliko možnosti, ki jih lahko združimo v nešteto kombinacij, 
znotraj katerih razpoznamo vzorce. Poznavanje vzorcev nam omogoča, da se med 
ustvarjanjem okolja izognemo arhitekturnim težavam, kot so: Na kateri višini naj 
postavimo okno?, Koliko nadstropij naj ima zgradba?, Koliko dreves naj posadimo v 
naselju? itd. Z uporabo znanja o vzorcih ustvarimo dele, ki so med seboj združljivi in 
jih lahko povežemo v celoto. Zgodnja raziskava raziskovalke Proulx (2000) je 
pokazala, da je poučevanje objektno-orientiranega programiranja z vzorci uspešno in 
vodi do lažjega in bolj strukturiranega učenja. Raziskava Porterja in Calderja (2003) 
nakazuje, da je začetnikom najtežje poiskati podobne in že znane vzorce med 
reševanjem novih problemov. Avtorja menita, da to težavo presežemo s poučevanjem 
vzorcev. De Raadt (2008) opaža, da poučevanje programiranja z uporabo 
programskih vzorcev poudarja in razvija strateško znanje. Avtor je izvedel raziskavo, 
v kateri je začetnike v programiranju razdelili v dve skupini. V prvi skupini so se učenci 
učili programiranja z eksplicitno poudarjenimi programskimi vzorci in v drugi skupini 
brez programskih vzorcev, le z implicitnimi strategijami. Primerjava rezultatov 
raziskave je potrdila uspešnost poučevanja programiranja z uporabo vzorcev. 
 
Mnogi avtorji pripisujejo programskim vzorcem veliko pozitivnih lastnosti. Weintrop in 
Wilensk (2015) navajata, da učenje programiranja s pomočjo programskih vzorcev 
učencem olajša prehod iz programskega okolja z delčki v tekstovno programsko 
okolje. Hundley v svoji raziskavi poudarja, da imajo pri programiranju pomembno vlogo 
izkušnje. Reševanje različnih programerskih problemov učencem omogoča tvorjenje 
programskih vzorcev, ki ji učenci uporabijo kot delno rešitev v novih programerskih 
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problemih (Hundley, 2008). Clancy in Linn (1999) trdita, da programski vzorci močno 
izboljšajo sposobnost učenja programiranja. De Aquino Leal in Ferreira (2016) se s 
tem strinjata in trdita, da uporaba programskih vzorcev vodi do učinkovitejšega 
programiranja. Cardell-Oliver (2013) v svoji raziskavi pogleda na programske vzorce 
iz druge perspektive in pri tem opazi, da učenci razumejo koncept vzorcev, a ga ne 
znajo uporabiti v novih problemih. Amanullah in Bell menita, da programski vzorci od 
učencev ne zahtevajo poznavanja vseh značilnosti programskega okolja, kar je velika 
prednost, saj programske vzorce uporabljamo kot sredstvo za poučevanje 
programiranja in ne kot orodje za učenje (Amanullah in Bell, 2020). 
 
Vendar ne govorijo vse raziskave v prid programskim vzorcem. Amanullah in Bell sta 
preučevala Scratch projekte več kot 34 832 uporabnikov. Z raziskavo sta želela odkriti, 
če učenci med programiranjem uporabljajo programske vzorce in ali le-ti čez čas 
postanejo kompleksnejši. Odkrila sta, da mnogi uporabniki Scratch ne uporabljajo 
vzorcev niti potem, ko imajo več mesecev izkušenj s programiranjem. Raziskava je 
pokazala, da napredek pri uporabi vzorcev pokažejo le nekateri izmed najbolj 
izkušenih uporabnikov. Avtorja menita, da je za odsotnost programskih vzorcev znotraj 
programov krivo programsko okolje z delčki. V želji, da bi učenci več pozornosti 
namenili programskim vzorcem, podajata nekaj nasvetov. Učiteljem svetujeta, da pri 
učencih vzbudijo zavedanje, da se učinkovitost programa ne meri v dolžini temveč v 
obsegu elementov, ki se uporabljajo pri programiranju (Amanullah in Bell, 2019). 
 
Omenjena raziskava Amnullaha in Bella iz leta 2019 ni preverjala učinkovitosti 
poučevanja z vzorci, ampak je le iskala prisotnost vzorcev v projektih v Scratchu, 
katerih namen ni strogo formalno reševanje problemov. Za razliko od Scratcha je 
Pišek strogo formalizirano okolje, ki zahteva strogo formalno reševanje problemov s 
programskim jezikom z delčki, Bolckly. Le-to okolje v nekaterih nalogah določa 
največje dovoljeno število porabljenih delčkov za zapis rešitve naloge. Menimo, da 
ravno ta omejitev uporabnika privede v problemsko situacijo, v kateri mora uporabiti 
ustrezen programski vzorec.  
 
Trenutno še ni raziskana ustreznost uvajanja programskih vzorcev na različnih 
stopnjah kognitivnega razvoja učencev, zato je temu področju v prihodnosti potrebno 
posvetiti več pozornosti. 
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4 Računalniške vsebine v osnovnošolskih in 
srednješolskih učnih načrtih 
 
Računalništvo je samostojen obvezen predmet v izobraževalnih sistemih več 
evropskih držav. Ob uvajanju predmeta so se strokovnjaki s področja računalništva in 
poučevanja odločali, kako naj se predmet poučuje in katere vsebine naj pokriva. 
Vendar to ni bila trivialna naloga, saj vključitev računalništva v obliki samostojnega 
predmeta predstavlja velik izziv za izobraževalni sistem. Vključitev predmeta zahteva 
oblikovanje novih učnih načrtov, usposabljanje učiteljev in izvajanje raziskav 
(Caspersen idr., 2018). 
 
Pomembno je, da vsaka država oblikuje svoj učni načrt in s tem zadosti potrebi po 
pridobivanju nacionalno pomembnih in potrebnih računalniških znanj. Učni načrt mora 
biti zasnovan na način, ki je privlačen učencem, njihovim staršem in učiteljem. 
Pomembno je, da načrt temelji na znanstvenih raziskavah, odraža konstruktivni vidik 
discipline in podpira področja, kot so podatki, programiranje, algoritmi, omrežja in 
splet, oblikovanje, interakcija človek - računalniki, varnost, zasebnost in etika. Učni 
načrt mora zagotoviti usvajanje konceptualnih in praktičnih znanj in poskrbeti za 
prepletenost in povezanost med teorijo in prakso. Potrebno je, da učni načrt poudari 
vključenost računalništva na področju inovacij in ustvarjanja ter poskrbi za varen in 
zanesljiv digitalen razvoj (Caspersen idr., 2018). Računalništvo bi moralo biti dostopno 
vsem učencem. Predstavljati bi moralo temelj izobraževalnega sistema in biti 
enakovredno ostalim naravoslovnim področjem. Vsak učenec bi moral pred koncem 
obveznega izobraževanja pridobiti temeljna znanja s področja računalništva 
(Caspersen idr., 2018). 
 
V nadaljevanju si bomo na nekaj primerih podrobneje ogledali, v kolikšni meri je 
računalništvo vključeno v izobraževalni sistem nekaterih evropskih držav. Natančneje 
bomo preučili slovenske učne načrte za računalništvo in K-12 CS okvir, ki je priznan 
in izpopolnjen vodnik, namenjen institucijam, ki se ukvarjajo s poučevanjem 
računalništva. S pomočjo omenjenih dokumentov bomo naredili pregled nad učnimi 
vsebinami, pristopi in praksami za uvajanje programiranja v osnovni šoli, ki se tesno 
povezujejo s področjem algoritmi in programiranje. 
 
4.1 Trenutno stanje vključenosti računalniških vsebin v 
izobraževalne sisteme evropskih držav 
 
V Evropi se računalništvo v osnovnih in srednjih šolah ne uvaja z eksplicitno 
definiranimi učnimi cilji, kar je potrebno spremeniti (Caspersen idr., 2018). V poročilu 
Are we all in the same boat iz leta 2017 so avtorji analizirali vključenost računalništva 
v izobraževalnih sistemih evropskih držav. Preučili so učne načrte večine evropskih 
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držav in regij z izjemo Bosne in Hercegovine, Andore, regije Brussels v Belgiji, 
Bolgarije, Ferskih otokov, Kosova, Liechtensteina, Luksemburga, Moldavije, Monaka, 
Črne gore, San Marina, vseh regij Španije z izjemo Katalonije in Madrida, Walesa v 
Združenem kraljestvu in Vatikana, kjer zastopanosti računalništva niso analizirali 
zaradi pomanjkanja oz. odsotnosti ustreznih podatkov. Na Finskem, Švedskem in v 
belgijski regiji Walloon računalniška področja niso vključena v izobraževalni sistem v 
obliki samostojnega predmeta. V vseh preostalih državah oz. območjih je izvajanje 
računalništva zasnovano v obliki neobveznega, obveznega ali izbirnega predmeta. V 
dvajsetih državah oz. regijah, kar predstavlja 40 % preučevanih območij, je 
računalništvo obvezni predmet in v petnajstih državah, kar predstavlja 30 % 
preučevanih območij, je računalništvo obvezni predmet v vsaj treh razredih. Med 
preučevanimi območji je računalništvo najbolj uveljavljeno v Angliji, na Škotskem in 
Slovaškem (The Committee on European Computing Education, 2017).  
 
Podobno raziskavo je izvedla tudi organizacija European Schoolnet, ki je 2015 
analizirala vključenost računalništva v izobraževalne sisteme evropskih držav in 
vključenost računalniških področij v učni načrt za računalništvo. V vzorcu je zajela 
dvajset evropskih držav, in sicer Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Češko, Dansko, Estonijo, 
Finsko, Francijo, Irsko, Izrael, Madžarsko, Litvo, Malto, Poljsko, Portugalsko, Španijo, 
Slovaško, Anglijo, Nizozemsko in Norveško. Avtorji so v raziskavi ugotovili, da na 
Finskem, Norveškem in Nizozemskem ter v belgijskih regijah Flanders in Wallonia 
računalništvo ni vključeno v izobraževalni sistem kot samostojni predmet, pri čemer 
so izpostavili, da si na Finskem in v regiji Flanders prizadevajo to spremeniti. Med 
analizo vključenosti računalniških področij v učne načrte evropskih držav so ugotovili, 
da je področje programiranja prisotno v učnih načrtih za računalništvo v desetih od 
skupno dvajsetih preučevanih držav in je najbolje podprto na Slovaškem, v Estoniji in 
Izraelu, saj se v teh državah učenci učijo programiranja na vseh nivojih izobraževanja 
(v osnovni šoli, srednji šoli in na fakulteti) (European Schoolnet, 2015). 
 
4.2 Slovenski kurikulumi za računalništvo 
 
V slovenskih srednjih šolah se je računalništvo začelo poučevati leta 1971 prek 
projekta Uvajanje računalniške pismenosti v srednje šole (Krapež idr., 2001). Pouk je 
bil pretežno teoretičen s poudarkom na algoritmih in programskih jezikih (RINOS, 
2018). V šolskem letu 1990/91 je računalništvo v povezavi z informatiko postalo 
obvezni enoletni predmet v vseh štiriletnih srednjih šolah. Predmet je vključeval 
osnove računalništva in informatike, baze podatkov, programiranje in urejanje besedil. 
Leta 1995 so bile v učni načrt vključene dodatne vsebine s področja obdelave besedil. 
Zadnjo vsebinsko in metodološko spremembo je učni načrt doživel v šolskem letu 
1997/98 (Krapež idr., 2001). Na podlagi sklepa Republiške maturitetne komisije je 
informatika leta 2002 postala izbirni predmete mature. Predmet je bil prvič izveden na 
maturi leta 2007 (RINOS, 2018). Danes je informatika obvezen srednješolski 
splošnoizobraževalni predmet v prvem letniku in obsega 70 ur. V višjih letnikih 
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gimnazije je informatika izbirni predmet. Učni načrt zanj predvideva 70 ur v drugem 
letniku, 70 ur v tretjem letniku in 105 ur v četrtem letniku (Krapež idr., 2001). 
 
Z uvedbo devetletke je predmet računalništvo postal vključen v osnovno šolo, in sicer 
v obliki izbirnega predmeta. Od tedaj naprej lahko računalništvo obiskujejo učenci 7., 
8. in/ali 9. razreda. Predmet zajema spoznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in 
zakonitosti računalništva ter omogoča pridobivanje temeljnih znanj računalniško-
informacijske pismenosti (Krapež idr., 2001). Leta 2013 je delovna skupina pripravila 
učni načrt za neobvezni izbirni predmet računalništvo, namenjen učencem 4., 5. in 6. 
razreda osnovne šole. Neobvezni izbirni predmet je bil prvič izveden v šolskem letu 
2014/15, in sicer v 4. razredu osnovne šole (RINOS, 2018). 
 
4.2.1 Prisotnost področij računalništva v osnovni šoli 
 
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (2. VIO) lahko učenci obiskujejo 
neobvezni izbirni predmet računalništvo. Predmet se izvaja eno uro na teden. Učenci 
lahko ure računalništva obiskujejo eno leto, dve leti, tri leta ali pa jih sploh ne 
obiskujejo. Nekatere šole neobveznega izbirnega predmeta sploh ne ponujajo. Spet 
druge osnovne šole predmet ponujajo, a ga zaradi omejitev s številom skupin ne 
izvajajo. Kadar šola izvaja neobvezni izbirni predmet računalništvo in je zanimanje 
učencev majhno, lahko ustvari nehomogene skupine do 28 učencev, v katerih so 
združeni učenci 4., 5. in 6. razredov. Pri tem se lahko zgodi, da so nekateri učenci že 
obiskovali predmet eno leto ali dve leti, spet drugi pa so čisti začetniki (RINOS, 2018). 
 
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (3. VIO) obstajajo trije izbirni predmeti 
računalništva, in sicer izbirni predmet računalništvo (urejanje besedil, računalniška 
omrežja in multimedija), robotika v tehniki in elektronika z robotiko. Učenci lahko vsako 
leto izberejo drug izbirni predmet, kar vodi do nekontinuiranega pridobivanja znanja in 
pojavnosti nehomogenih skupin (RINOS, 2018). 
 

Ključna področja računalništva in informatike 
 Računalniš

ki sistemi 
Omrežja in 
internet 

Podatki Algoritmi in 
programiranje 

Vpliv 
računalništva 
na družbo 

Računalniško 
mišljenje 

Neobvezni 
izbirni predmet 
rač. (2. VIO) 

Da Da Da Da Da Da 

Izbirni predmet 
rač. (3. VIO) 

Da Da Da Da* Ne Da 

Robotika v 
tehniki 

Da Da Da Da Da Da 

Elektronika z 
robotiko 

Da Ne Da Da Da Da 

* Programiranje je v učnem načrtu izbirnega predmeta računalništvo 3. VIO dodatna vsebina, kjer je 
pri priporočilih zapisano, da je to izbirno poglavje in je od strokovne presoje vsakega učitelja odvisno, 
ali bo programiranje umeščeno v poku. 

Tabela 5: Vključenost računalniških področij v osnovnošolskih računalniških predmetih (RINOS, 2018) 
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Iz tabele (Tabela 5) je razvidno, da je programiranje zastopano v učnih načrtih vseh 
štirih predmetov, pri čemer je pri izbirnem predmetu računalništvo obravnavano kot 
izbirna vsebina. V nadaljevanju si natančneje poglejmo prisotnost vsebin iz 
programiranja v obeh izbirnih predmetih za računalništvo. 
 
4.2.1.1 Prisotnost programiranja v osnovni šoli 
 
Neobvezni izbirni predmet računalništvo, ki se izvaja v drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju (2. VIO), zajema vsebine s področja Algoritmi in 
programiranje. 
Upoštevajoč učni načrt, naj bi učenci: 

- razumeli pojem algoritem in ga znali zapisati s programom; 
- znali v algoritem vključiti pogojne stavke (če), ponavljanje (zanke), konstante, 

logične operatorje in/ali spremenljivke; 
- znali slediti algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug; 
- znali razgraditi algoritem na gradnike in povezati več algoritmov v celoto; 
- razumeli vlogo testiranja algoritma; 
- znali poiskati optimalen algoritem za rešitev danega problema; 
- razumeli različne podatkovne tipe in jih znali uporabiti v programu; 
- prepoznali in znali odpraviti napake v svojem in tujem programu (Učni načrt. 

Program osnovna šola. Računalništvo neobvezni izbirni predmet, 2013). 
 
Področje Algoritmi in programiranje je v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (3. 
VIO), pri obveznem izbirnem predmetu računalništvo, opredeljeno kot dodatna 
vsebina. Zaradi izbirnosti je način izvedbe in obseg vsebin odvisen od presoje učitelja. 
Upoštevajoč učni načrt, naj bi učenci: 

- znali napisati algoritem (z odločitvijo), ki reši preprost vsakdanji problem; 
- znali izdelati in spremeniti preprost računalniški program z odločitvijo, zanko 

in/ali vejiščem; 
- znali napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, vendar njim znan in razumljiv 

problem (Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. 
Računalništvo, 2002). 

 
Učni načrt za obvezni izbirni predmet računalništvo podaja nekaj ključnih, a zelo 
skopih smernic za poučevanje vsebin s področja algoritmi in programiranje. Učencem 
je dana možnost seznanjanja z nadvse elementarnimi vsebinami programiranja. 
Vendar kljub zelo slabi opredelitvi vsebin največji trn v peti predstavlja izbirnost 
predmeta in vsebine. V nasprotju z učnim načrtom za obvezni izbirni predmet 
računalništvo, podaja učni načrt za neobvezni izbirni predmet računalništvo jasnejšo 
in vsebinsko bolj bogato pokritost vsebin s področja algoritmi in programiranje, a tudi 
pri tem predmetu še vedeno ostaja težava z izbirnostjo predmeta. 
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4.2.2 Prisotnost področij računalništva v srednjih šolah 
 
V splošnih in klasičnih gimnazijah je informatika obvezni predmet, ki se izvaja v 
obsegu 70 ur. Dijaki se s predmetom običajno srečajo v prvem letniku. Prav tako je 
informatika obvezni predmet v strokovnih gimnazijah. Izvaja se v obsegu 105 ur, pri 
čemer se 70 ur izvede v prvem letniku in 35 ur v drugem letniku. V učnem načrtu 
predmeta niso določeni cilji ter vsebine za obveznih 70 oz. 105 ur, kar učiteljem 
omogoča, da sami določajo cilje in vsebine obveznega dela predmeta. Ob upoštevanju 
maturitetnega standarda predmet informatika obsega 280 ur. Zaradi izbirnosti 
predmeta v nadaljnjih letih gimnazijskega izobraževanja dosežejo vse cilje iz učnega 
načrta in pridobijo temeljna znanja iz računalništva in informatike le tisti dijaki, ki so si 
informatiko izbrali kot maturitetni predmet (RINOS, 2018). 
 
Iz tabele (Tabela 6) razberemo, da so računalniška področja: računalniški sistemi, 
omrežja in internet, podatki, algoritmi in programiranje, vpliv računalništva na družbo 
in računalniško mišljenje v srednješolskih predmetih slabo zastopana. To nakazuje na 
slabo vključenost računalništva v srednješolski učni načrt. 
 

Ključna področja računalništva in informatike 
 Računalniški 

sistemi 
Omrežja in 
internet 

Podatki Algoritmi in 
programiranje 

Vpliv 
računalništva 
na družbo 

Računalniško 
mišljenje 

MAT Ne Ne Da* Ne Ne Ne 
ANG Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
ZGO Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
FIZ Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
KEM Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
SLO Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
BIO Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
GEO Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
INF Da Da Da Da Da Da 
* Pri matematiki je v ciljih medpredmetnih povezav zapisano: modeliranje, razvijanje abstraktnega 
mišljenja ali prepoznavanja pravil v vzorcu in posploševanje. 

Tabela 6: Vključenost računalniških področij v srednješolskih predmetih (RINOS, 2018) 

Za razliko od gimnazij je v srednjih strokovnih šolah informatika del odprtega 
neobveznega kurikuluma in obsega od 0 do 70 ur. Odločitev o načinu izvedbe in 
obsegu predmeta je prepuščena šolam in učiteljem (RINOS, 2018). 
 
4.2.1 Prisotnost programiranja v srednjih šolah 
 
Gimnazijski predmet informatika zajema vsebine s področja Algoritmi in 
programiranja. 
Upoštevajoč učni načrt, naj bi dijaki: 

- znali opredeliti algoritem in poznali temeljne zahteve za algoritem; 
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- poznali osnovne gradnike algoritma, razvili algoritem za problem z vejiščem in 
zanko (do 15 gradnikov), uporabili diagram poteka in uporabljeno rešitev 
utemeljili; 

- analizirali algoritem, ki reši zahtevnejši problem, in ga ovrednotili; 
- opredelili programski jezik in razložili njegovo funkcijo; 
- poznali temeljne gradnike izbranega programskega jezika, razložili njihovo 

funkcijo in razlago ponazorili s primeri; 
- opredelili strukturirano, objektno in dogodkovno programiranje; 
- ločili med prevajalnikom in tolmačem in razliko razložili; 
- za dani algoritem izdelali računalniški program; 
- opredelili dokumentiranje programa in razložili njegov pomen; 
- analizirali program in ovrednotili rezultate, dobljene s programsko rešitvijo (Učni 

načrt. Gimnazija. Informatika, 1998). 
 
Učni načrt za informatiko dobro opredeljuje cilje s področja algoritmi in programiranje, 
vendar kljub temu dijaki pogosto ne pridejo v stik s tem področjem. Vzrok za to je zopet 
izbirnost oz. odsotnost predmeta.  
 

4.3 Okvir K-12 CS 
 
Vsak dan na osebni, družbeni in globalni ravni občutimo vse večji vpliv računalništva. 
Prisotnost digitalne tehnologije v vsakdanjiku posameznika povzroča težnjo po 
vključitvi računalništva v izobraževalni sistem. Vendar kljub izrazitim potrebam družbe 
po kakovostnem pridobivanju računalniških znanja, mnoge izobraževalne ustanove v 
predmetnik niso vključile računalništva. Starši so zato v želji, da bi njihovi otroci 
pridobili računalniška znanja, začeli otroke vključevati v izvenšolske izobraževalne 
tečaje (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
V javnosti začenja prevladovati mnenje, da je računalniška pismenost enako 
pomembna kot branje, pisanje in matematika. Pomembno je zavedanje, da bodo 
skoraj vsi učenci na svoji poklicni poti potrebovali računalniško znanje. Če je včasih 
veljalo, da je računalništvo prisotno le na področjih, povezanih z znanostjo, tehnologijo 
in matematiko, je danes situacija povsem drugačna. Osnovna znanja računalništva so 
postala potrebna v skoraj vsakem poklicu (K-12 Computer Science Framework 
Steering Committee, 2016). 
 
Organizacije The Association for Computing Machinery, Code.org, Computer Science 
Teachers Association, Cyber Innovation Center in National Math and Science Initiative 
so leta 2016 izdelale okvir K-12 CS za poučevanje računalništva (K-12 computer 
science framework), s katerim so želele spodbuditi izobraževalne ustanove h 
kakovostnemu načinu vključitve računalništva v izobraževalni sistem. V dokumentu so 
opisale standarde, ki jih mora vključevati učni načrt za računalništvo, informacije o 
profesionalnem razvoju posameznika in različne pristope k poučevanju računalništva. 
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Dokument je oblikovalo sedemindvajset avtorjev in petindvajset svetovalcev. Čeprav 
je bil okvir K-12 CS v osnovi namenjen ustanovam Združenih držav Amerike, ga 
uporablja več držav (npr. Avstralija, Anglija, Škotska...). V postopku recenzije okvirja 
K12 CS je sodelovalo stotine recenzentov vključno z učitelji, raziskovalci, 
visokošolskimi profesorji in uslužbenci računalniških podjetji (K-12 Computer Science 
Framework Steering Committee, 2016). 
 
Ustvarjalci okvirja K-12 CS si prizadevajo, da bi bilo računalništvo dostopno vsem 
učencem in si pri tem želijo, da učeni ne bi bili zgolj pasivni uporabniki tehnologije. 
Povedano drugače, osnovna ideja okvirja K-12 CS je, da bi učenci znali s pomočjo 
tehnologije aktivno ustvarjali nove stvaritve, ki bi pripomogle k razvoju družbe. Za ta 
namen so ustvarjalci dokument tematsko razdelili na koncepte, ki opredeljujejo, kaj 
naj bi učenci znali in na prakse, ki določajo, kako naj bi učenci pridobili znanje. 
Koncepti predstavljajo glavna področja računalništva. Po mnenju ustvarjalcev mednje 
sodijo računalniški sistemi (Computing Systems), računalniška omrežja in 
internet (Networks and the Internet), podatki in analiza podatkov (Data and 
Analysis), algoritmi in programiranje (Algorithms and Programming) ter družbeni 
in drugi vplivi računalništva (Impacts of Computing). Glavne prakse so povezane s 
koncepti in predstavljajo vedenja, ki jih računalniško pismeni učenci uporabljajo v 
procesu pridobivanja računalniških znanj. Po mnenju avtorjev okvirja K-12 CS mednje 
sodijo spodbujanje inkluzivnosti v računalniški družbi (Fostering an Inclusive 
Computing Culture), sodelovanje pri računalništvu (Collaborating Around 
Computing), prepoznavanje in definiranje računalniških problemov (Recognizing 
and Defining Computational Problems), razvoj in uporaba abstraktnega 
razmišljanja (Developing and Using Abstractions), ustvarjanje računalniških 
izdelkov (Creating Computational Artifacts), testiranje in izboljšanje računalniških 
izdelkov (Testing and Refining Computational Artifacts) ter komuniciranje o 
računalništvu (Communicating About Computing) (K-12 Computer Science 
Framework Steering Committee, 2016). 
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4.3.1 Prakse v K-12 
 

  
Slika 2: Ciklično povezovanje praks v modelu K-12 (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 

2016) 

 
Sedem temeljnih praks opisuje vedenja in načine razmišljanja, ki jih računalniško 
pismeni učenci uporabljajo za vključitev v današnji svet računalništva. Prakse se med 
seboj povezujejo in dopolnjujejo ter so ciklično razporejene (Slika 2). Cikel se začne s 
prepoznavanjem različnih uporabnikov in vrednotenjem perspektiv drugih ter se konča 
s sporočanjem rezultatov širši publiki. V nasprotju s temeljnimi koncepti so prakse 
enako določene za vse starostne skupine učencev. Vse prakse temeljijo na 
računalniškem mišljenju. Le–to je v večji meri prisotno v praksah 3, 4, 5 in 6. Preostale 
prakse, torej prakse 1, 2 in 7, služijo kot dopolnitev (K-12 Computer Science 
Framework Steering Committee, 2016). 
 
4.3.1.1 Spodbujanje inkluzivnosti v računalniški družbi 
 
Praksa spodbuja učence, da v delovni proces vključijo poglede ljudi različnega spola, 
narodnosti in sposobnosti. Upoštevanje potreb različnih uporabnikov je bistvenega 
pomena za izdelavo inkluzivnih računalniških izdelkov. Za uspešno izgradnjo 
inkluzivne in raznolike računalniške kulture je potrebno razumevanje osebnega, 
etičnega, socialnega, ekonomskega in kulturnega konteksta, v katerem ljudje delujejo 
(K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Ob koncu izobraževanja po okvirju K-12 CS naj bi učenci dosegli naslednje učne cilje, 
povezane s prakso spodbujanje inkluzivnosti v računalniški družbi: 
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- Učenci med razvojem in oblikovanjem računalniških izdelkov izražajo svoja 
stališča in vključujejo poglede drugih. 

- Učenci med oblikovanjem računalniških izdelkov obravnavajo potrebe različnih 
končnih uporabnikov z namenom, da bi izdelali široko dostopen in uporaben 
računalniški izdelek. 

- Učenci zagovarjajo lastna stališča in stališča vrstnikov z namenom, da bi 
vzpostavili nepristransko komunikacijo in uspešno oblikovali izdelek (K-12 
Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 

 
4.3.1.2 Sodelovanje pri računalništvu 
 
Praksa spodbuja učence, da razvijejo sposobnosti sodelovanja in se naučijo reševati 
računalniške naloge v parih in skupinah. Učinkovito sodelovanje med učenci vodi do 
boljših rezultatov kot samostojno delo, ker vključuje komunikacijo, izmenjavo mnenj in 
povratnih informacij ter od posameznika zahteva zmožnost sprejemanja idej in 
perspektiv, ki so drugačne od njegovih in so podane od preostalih članov skupine. 
Obenem sodelovanje od posameznika zahteva zmožnost sprejemanja oseb z 
različnimi osebnostnimi značilnostmi. S takšnim načinom dela učenci razvijajo osebne 
značilnosti, ki jim omogočajo lažje prilagajanje in sprejemanje drugačnosti (K-12 
Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Ob koncu izobraževanja po okvirju K-12 CS naj bi učenci dosegli naslednje učne cilje, 
povezane s prakso sodelovanje pri računalništvu: 

- Učenci razvijajo pozitivne delovne odnose s preostalimi člani skupine, ki imajo 
drugačne poglede, veščine in osebnost. 

- Učenci s preostalimi člani skupine ustvarjajo skupne norme in pričakovanja ter 
pravično razdelijo delo z namenom, da bi povečali učinkovitost in uspešnost. 

- Učenci podajo konstruktivne povratne informacije preostalim članom skupine in 
upoštevajo prejete povratne informacije od preostalih članov skupine. 

- Učenci ocenijo in izberejo tehnološka orodja, ki jih bodo uporabili za izdelavo 
skupinskega projekta (K-12 Computer Science Framework Steering 
Committee, 2016). 

 
4.3.1.3 Prepoznavanje in definiranje računalniških problemov 
 
Praksa spodbuja učence, da se naučijo prepoznati probleme, ki so primerni za 
reševanje z uporabo računalniških znanj. Te veščine se pri učencih razvijajo dlje časa 
in so ključne za učinkovito učenje računalništva. Reševanje problema z računalniškim 
pristopom od učenca zahteva prepoznavanje problema, razčlenitev problema na 
podprobleme in evalviranje vsakega podproblema. Zadnji korak učencem omogoča 
preverjanje ustreznosti rešitve, pridobljene z računalniškim pristopom. Učenci naj bi 
se prek uporabe pristopa naučili preoblikovati vsakdanje probleme tako, da bodo 
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primerni za reševanje z računalnikom (K-12 Computer Science Framework Steering 
Committee, 2016). 
 
Ob koncu izobraževanja po okvirju K-12 CS naj bi učenci dosegli naslednje učne cilje, 
povezane s prakso prepoznavanje in definiranje računalniških problemov: 

- Učenci prepoznajo kompleksne probleme iz vsakdanjega življenja, ki jih je 
mogoče rešiti z uporabo ustreznega računalniškega pristopa. 

- Učenci razčlenijo kompleksen problem iz vsakdanjega življenja na več 
podproblemov, z reševanjem katerih lahko rešijo začetni problem. 

- Učenci ocenijo, ali je problem možno rešiti z uporabo ustreznih računalniških 
pristopov (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 

 
4.3.1.4 Razvoj in uporaba abstraktnega razmišljanja 
 
Praksa spodbuja razvoj abstraktnega razmišljanja. Do razvoja le–tega pride takrat, ko 
imajo učenci namen oblikovati posplošeno rešitev in se osredotočijo na eno lastnost 
ter zameglijo druge. Posplošena rešitev je splošnejša, zato jo lahko uporabijo v novih, 
podobnih problemih in s tem zmanjšajo kompleksnost nastanka rešitev. Razvoj prakse 
učencem omogoča, da v konkretnem primeru razpoznajo ponavljajoče se vzorce (K-
12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Ob koncu izobraževanja po okvirju K-12 CS naj bi učenci dosegli naslednje učne cilje, 
povezane s prakso razvoj in uporaba abstraktnega razmišljanja: 

- Učenci prepoznajo skupne lastnosti problemov, prisotne v dani množici. 
- Učenci ovrednotijo obstoječe tehnološke funkcionalnosti in jih uporabijo za 

reševanje novih problemov. 
- Učenci izdelajo nove module in interakcijski vmesnik z namenom, da bi 

zmanjšali kompleksnost. 
- Učenci prek modeliranja problemov prepoznajo in ovrednotiti možne izide (K-

12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
4.3.1.5 Ustvarjanje računalniških izdelkov 
 
Praksa spodbuja učence, da razvijejo računalniške izdelke, ki so pomembni zanje ali 
za širšo skupnost. Proces razvoja vključuje tako kreativno izražanje, kot tudi 
raziskovanje idej, vezanih na ustvarjanje prototipov in reševanje računalniških 
problemov. Učenci računalniške izdelke ustvarijo bodisi s preoblikovanjem že 
obstoječi izdelkov bod si z izgradnjo izdelkov od začetka. Pojem računalniški izdelek 
predstavlja programe, simulacije, vizualizacije, digitalne animacije, robotske sisteme 
in aplikacije (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Ob koncu izobraževanja po okvirju K-12 CS naj bi učenci dosegli naslednje učne cilje, 
povezane s prakso ustvarjanje računalniških izdelkov: 
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- Učenci načrtujejo razvoj računalniških izdelkov z uporabo ponavljajočega 
procesa, ki vključuje refleksijo in preoblikovanje načrta ob upoštevanju ključnih 
značilnosti, časovnih omejitev in pričakovanj uporabnikov. 

- Učenci izdelajo računalniške izdelke za osebne oz. praktične namene ali za 
reševanje družbenih vprašanj. 

- Učenci preoblikujejo obstoječe računalniške izdelke z namenom, da bi jih 
izboljšali ali prilagodili (K-12 Computer Science Framework Steering 
Committee, 2016). 

 
4.3.1.6 Testiranje in izboljšanje računalniških izdelkov 
 
Praksa spodbuja učence k testiranju in popravljanju programov. Postopek testiranja in 
popravljanja omogoča izpopolnjevanje in izboljševanje računalnikih izdelkov ter 
vključuje razhroščevanje (identificiranje in odpravljanje napak) in primerjavo dejanskih 
rezultatov s predvidenimi rezultati razhroščevanja. Med procesom se učenci odzivajo 
na spreminjajoče se potrebe in pričakovanja končnih uporabnikov računalniških 
izdelkov (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Ob koncu izobraževanja po okvirju K-12 CS naj bi učenci dosegli naslednje učne cilje, 
povezane s prakso testiranje in izboljšanje računalniških izdelkov: 

- Učenci sistematično preizkušajo računalniške izdelke z uporabo testnih 
primerov, ki zajemajo vse scenarije uporabe. 

- Učenci na sistematičen način prepoznajo in odpravijo napake v računalniških 
izdelkih. 

- Učenci večkrat ovrednotijo in izboljšajo računalniške izdelke z namenom, da bi 
izboljšali zmogljivost, zanesljivost, uporabnost in dostopnost (K-12 Computer 
Science Framework Steering Committee, 2016). 

 
4.3.1.7 Komuniciranje o računalništvu 
 
Praksa spodbuja komunikacijo pri učencih. Komunikacija vključuje osebno izražanje 
in izmenjavo idej. V računalništvu učenci komunicirajo z različnimi skupinami o 
uporabnosti in vplivu računalništva. V procesu komunikacije učenci zapišejo svoje 
komentarje, dokumentirajo svoje delo in predstavijo svoje zamisli prek različnih vrst 
medijev. Jasna komunikacija vključuje ustrezno jezikovno izražanje in je prilagojena 
ciljni publiki (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Ob koncu izobraževanja po okvirju K-12 CS naj bi učenci dosegli naslednje učne cilje, 
povezane s prakso komuniciranje o računalništvu: 

- Učenci utemeljijo trditev z zbiranjem, organiziranjem in interpretiranjem velikih 
zbirk podatkov, pridobljenih iz več virov. 

- Učenci opišejo, zagovarjajo in dokumentirajo računalniške procese in rešitve z 
uporabo ustrezne terminologije, ki je skladna s ciljno publiko in namenom. 
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- Učenci odgovorno izražajo ideje z upoštevanjem posameznikove intelektualne 
lastnine in navajanjem avtorstva (K-12 Computer Science Framework Steering 
Committee, 2016). 

 
4.3.2 Koncepti v okvirju K-12 CS 
 
Koncepti okvirja K-12 CS predstavljajo glavna področja računalništva. Kot že 
omenjeno, okvir K-12 CS opredeljuje pet konceptov, in sicer računalniški sistemi, 
računalniška omrežja in internet, podatki in analiza podatkov, algoritmi in 
programiranje ter družbeni in drugi vplivi računalništva. Vsak od konceptov je razdeljen 
na več podkonceptov, ki natančneje opredelijo določene vsebine glavnega koncepta. 
Za vsak koncept in pripadajoče podkoncepte so v okvirju K-12 CS opredeljene vsebine 
namenjene različnim starostnim skupinam učencev (K-12 Computer Science 
Framework Steering Committee, 2016). 
 
V nadaljevanju bomo natančneje predstavili koncept algoritmi in programiranje ter 
opisali vsebine, ki so namenjene učencem od 4. do 6. razreda in učencem od 7. do 9. 
razreda osnovne šole. 
 
4.3.2.1 Algoritmi in programiranje 
 
Algoritem je zaporedje načrtovanih korakov, ki omogočajo izvedbo določene naloge. 
Algoritme kodiramo v program in prek programa računalniškemu sistemu predamo 
navodila. To nam omogoča komunikacijo, nadzor računalniških sistemov in reševanje 
računalniških problemov. Proces ustvarjanja smiselnega in učinkovitega programa 
zahteva razmislek o tem, kateri podatki se bodo uporabili in kako bodo v nadaljevanju 
obdelani in shranjeni. Proces poleg smiselne uporabe podatkov zahteva vključitev 
posploševanja, preoblikovanja in analiziranja obstoječega programa (K-12 Computer 
Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Koncept algoritmi in programiranje je razdeljen na več podkonceptov, in sicer na 
algoritme, spremenljivke, krmiljenje, modularnost in razvoj programov. 
 
Algoritmi: Algoritmi so zasnovani tako, da jih lahko izvedejo tako ljudje kot tudi 
računalniki. Učenci se najprej seznanijo s preprostimi primeri algoritmov iz 
vsakdanjega življenja. Kasneje, tekom šolanja se naučijo samostojno oblikovati 
algoritme, jih posploševati in vrednotiti (K-12 Computer Science Framework Steering 
Committee, 2016). 
 
Spremenljivke: Računalniški programi s pomočjo spremenljivk upravljajo in 
shranjujejo podatke. Učenci se najprej naučijo, da je mogoče različne tipe podatkov, 
kot so besedilo, številke ali slike, uporabljati na različne načine. Kasneje, tekom 
šolanja se seznanijo s pojmom spremenljivka in spoznajo različne načine organiziranja 
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velikih zbirk podatkov v podatkovne strukture z vse večjo kompleksnostjo (K-12 
Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Krmiljenje: Kontrolne strukture določajo vrstni red izvajanja navodil, podanih znotraj 
programa ali algoritma. Učenci najprej spoznajo zaporedno izvajanje in enostavne 
kontrolne strukture. Kasneje, tekom šolanja se naučijo uporabljati kompleksnejše 
kontrolne strukture, s katerimi izgradijo zahtevnejše programe ali algoritme (K-12 
Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Modularnost: Modularnost vključuje razčlenitev kompleksnega problema na več 
enostavnejših problemov in združevanje več enostavnih problemov v kompleksnejši 
problem. Učenci najprej spoznajo, da je algoritme in programe možno razčleniti na več 
manjših problemov in jih ponovno združiti v prvotni program. Kasneje, tekom šolanja 
se naučijo prepoznati vzorce, ki jih lahko uporabijo za oblikovanje splošne rešitve, 
uporabne pri reševanju podobni primerov (K-12 Computer Science Framework 
Steering Committee, 2016). 
 
Razvoj programov: Proces razvijanja programa se ponavlja toliko časa, dokler 
programer ni zadovoljen z rešitvijo. Učenci najprej spoznajo, kako in zakaj ljudje 
razvijajo programe. Kasneje, tekom šolanja se seznanijo s kompromisi, ki jih 
programerji sprejemajo med načrtovanjem programov. Učenci odkrijejo, da so 
odločitve povezane z omejitvami uporabnikov, učinkovitostjo programa in etiko (K-12 
Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
4.3.2.1.1 Vsebine, namenjene učencem od 4. do 6. razreda 
 
Algoritmi: Različni algoritmi lahko rešijo isti problem. Učinkovitost posameznega 
algoritma je odvisna od konteksta problema. Z uporabo različnih algoritmov si lahko 
npr. zavežemo vezalke ali prehodimo pot od doma do šole. Čeprav ob uporabi 
različnih algoritmov dobimo podobne rešitve, se lahko zgodi, da ne bodo vsi algoritmi 
enako učinkoviti. Algoritmi, ki rešijo problem iskanja poti od doma do šole, nam lahko 
podajo različne poti. Nekatere poti bodo hitrejše, spet druge počasnejše ali bolj 
neposredne, odvisno od različnih dejavnikov, na primer razpoložljivega časa ali 
prisotnosti ovir. Algoritme je mogoče izraziti tako v računalniških jezikih kot tudi v ne 
računalniških jezikih, denimo s pomočjo naravnega jezika, diagrama poteka ali 
psevdokode (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Spremenljivke: Računalniški programi s pomočjo spremenljivk upravljajo in 
shranjujejo podatke, pri čemer podatkovni tipi določajo vrednosti in operacije, ki jih je 
mogoče izvesti. Učenci na tej stopnji spoznajo, da lahko izvedejo različne operacije 
na različnih podatkovnih tipih. Npr. da lahko množijo števila in združijo besedilo. 
Spremenljivke si lahko predstavljamo kot vozila, s pomočjo katerih računalniški 
programi shranjujejo podatke. Na tej ravni je dovolj, če učenci razumejo, kako se 
uporabljajo spremenljivke. Pri tem jim ni potrebno v popolnosti razumeti tehničnih 
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vidikov spremenljivk, kot so lokacije v pomnilniku (K-12 Computer Science Framework 
Steering Committee, 2016). 
 
Krmiljenje: S pomočjo kontrolnih struktur določamo vrstni red izvajanja navodil, 
podanih znotraj programa ali algoritma. Kontrolne strukture vključujejo zanke, 
dogodkovno programiranje in pogoje. Zanke nam omogočajo, da večkrat izvedemo 
določeno navodilo. S pomočjo dogodkovnega programiranja lahko navodilo izvedemo 
ob točno določenem dogodku. Pogoje si predstavljamo kot odločitve. Le-te so 
sestavljene iz Booleanovih operatorjev, kot so AND, OR ali NOT. Program z operatorji 
preveri, ali je dani pogoj resničen ali neresničen in na podlagi ugotovitve izvede 
ustrezno navodilo (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Modularnost: Problem razbijemo na več enostavnejših podproblemov in si s tem 
olajšamo izdelavo, izvajanje in pregled nad programom. Razčlenitev na več 
podproblemov nam omogoča, da sestavimo program iz več manjših, že ustvarjenih 
programov. Tudi testiranje programa je ob uporabi razčlenjevanja lažje, saj se je 
potrebno osredotočiti zgolj na en del programa. Razčlenjevanje omogoča skupinsko 
delo, saj vsak član skupine ustvari svoj del. Na koncu se delo vseh članov skupine 
združi v celoto. Denimo pri ustvarjanju animacij lahko zgodbo razčlenimo na prizore. 
Za vsak prizor je potrebno izbrati ozadje in like ter sprogramirati dejanje (K-12 
Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Razvoj programov: Programiranje je iterativen proces, ki vključuje načrtovanje, 
izdelavo in pregled programa. V fazi načrtovanja programerji zbirajo informacije o 
problemu in skicirajo rešitev. V fazi izvajanja na podlagi načrta ustvarijo program. 
Program stalno izvajajo in s tem preverijo, ali deluje tako, kot so načrtovali. Ob 
pregledu lahko opazijo morebitne napake in jih odpravijo. Spremembe v programu 
povzročijo spremembe v načrtu, kar vodi do ponovne izvedbe faz načrtovanje, 
izdelava in pregled (K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
4.3.2.1.2 Vsebine, namenjene učencem od 7. do 9. razreda 
 
Algoritmi: Algoritmi določajo odzive računalnikov in vplivajo na način komunikacije 
med ljudmi in računalniki. Algoritmi lahko nadzorujejo, katero glasbo bo spletno mesto 
priporočilo uporabniku, kako bo pritisk prsta na občutljivem ekranu vplival na potek 
igre, ali kako se bo informacija širila po spletu. Algoritme oblikujejo ljudje. Algoritmi, ki 
so berljivi, so lažji za razumevanje. Takšne algoritme je lažje preizkušati in v njih 
odpraviti morebitne napake. Nekatere algoritme je možno posplošiti na različne 
situacije. Takšni algoritmi iz več različnih vhodnih podatkov podajo rezultat. Na primer 
algoritem za pametni termostat lahko temperaturo v stanovanju prilagodi času dneva, 
številu prisotnih ljudi in trenutni porabi električne energije (K-12 Computer Science 
Framework Steering Committee, 2016). 
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Spremenljivke: Spremenljivke so namenjene shranjevanju različnih vrst podatkovnih 
vrednosti. Vsaki spremenljivki je dodeljen identifikator (ime), ki omogoča dostop do 
shranjenih podatkov in spreminjanje le-teh. Spremenljivko lahko primerjamo s 
poimenovano škatlo, katere ime ostaja nespremenjeno kljub stalnemu spreminjanju 
vsebine v škatli. Smiselna izbira imena spremenljivke izboljša berljivost programa. 
Pomembno je, kje v programu ustvarimo spremenljivko in kako jo poimenujemo. 
Spremenljivka v programu ima drugačen pomen kot spremenljivka v matematiki. 
Spremenljivka v programu predstavlja mesto v pomnilniku, ki je poimenovano z 
identifikatorjem in vsebuje shranjeno vrednost. Ta vrednost se lahko med izvajanjem 
programa spreminja. Za matematično spremenljivko te lastnosti niso značilne. V 
matematiki običajno ne razlikujemo med spremenljivko in imenom spremenljivke. 
Vrednost matematične spremenljivke v nasprotju z vrednostjo programske 
spremenljivke ostaja ves čas reševanja problema nespremenjena (K-12 Computer 
Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Krmiljenje: Programerji ustvarijo bolj kompleksne programe z združevanjem različnih 
kontrolnih struktur, kot so zanke, pogoji in pogojni stavki. Slednja kontrolna struktura 
ima različne stopnje kompleksnosti. Med bolj kompleksne pogojne stavke umeščamo 
vgnezdene pogojne stavke in sestavljene pogojne stavke. Za sestavljene pogojne 
stavke je značilno, da združujejo več pogojev v logičnem razmerju. Naloga vgnezdenih 
pogojnih stavkov je nekoliko drugačna. Vgnezdeni pogojni stavki omogočajo, da 
odločitev prvega pogojnega stavka vodi do izvajanja drugega pogojnega stavka. 
Vgnezdene pogojne stavke lahko ponazorimo s sledečim primerom. Če bo zunaj 
sončno, bom izbiral med kolesarjenjem in tekom. Če bo zunaj deževalo, bom izbiral 
med branjem knjige in gledanjem televizije (K-12 Computer Science Framework 
Steering Committee, 2016). 
 
Modularnost: V programih ustvarimo podprograme. Podprogram je modul oz. skupek 
navodil znotraj programa, ki izvaja določeno nalogo, pri čemer lahko navodilo 
predstavlja algoritem, metodo ali funkcijo. Podprograme, ki so definirani s parametri, 
je možno uporabiti na različnih vhodnih podatkih in podali nam bodo različne rezultate 
(K-12 Computer Science Framework Steering Committee, 2016). 
 
Razvoj programov: programerji oblikujejo smiselne programske rešitve problema, če 
natančno opredelijo problem, določijo kriterije in omejitve problema, upoštevajo 
potrebe in želje skupnosti in preverijo ustreznost ustvarjene rešitve. V postopku 
oblikovanja rešitve ustvarijo testne primere, prek katerih analizirajo, ali so zadostili 
potrebam uporabnika, izpolnili vse kriterije in upoštevali omejitve (K-12 Computer 
Science Framework Steering Committee, 2016). 
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5 Računalniška tekmovanja 
 
Izobraževanje in tekmovanje sta pomembna dejavnika vseh kultur in sta skozi celotno 
zgodovino imela pomembno vlogo v življenju ljudi (Verhoeff, 1997). Pojem 
tekmovalnosti je močno povezan s pojmom motiva. Poznamo toliko vrst tekmovalnosti, 
kolikor je motivov, med slednje umeščamo: 

− zmagovalni motiv (želja in prizadevanje posameznika, da zmaga in izloči 
drugega), 

− motiv biti boljši od drugega, 
− motiv doseganja kriterija odličnosti, 
− motiv narediti nekaj najboljše kar lahko in tako napredovati, 
− motiv preizkušanja lastnih sposobnosti (Kobal Grum, 2008). 

 
Tekmovanja naredijo tako računalništvo kot tudi druga predmetna področja bolj 
zanimiva za učenje (Katz in Chard, 1989 v Lokar, 2020; Jukić in Matić, 2011). Verhoeff 
v svojem delu navaja, da so tekmovanja pokazatelj, kako dobro je določeno 
predmetno področje sprejeto in vključeno v učni načrt. Izvedba različnih tekmovanj 
pogosto nakazuje na dobro sprejetost in vključenost predmeta (Verhoeff, 1997).  
 
Tekmovanja iz računalništva pomembno pripomorejo k razpoznavnosti računalništva 
ter posledično k odločitvi mnogih študentov za študij računalništva (Verhoeff, 1997), 
kar je za mlado disciplino, kot je računalništvo, izjemnega pomena. Lokar in Mujkić 
(2020) navajata, da je vzpodbujanje k učenju računalništva preko različnih tekmovanj 
prisotno po celem svetu. Dagiene (2006) trdi, da tekmovanja iz računalništva 
omogočajo polno izkoriščanje novega znanja in predstavljajo dober način za rabo, 
povezovanje ter razumevanje tehnologije skozi izobraževanje. 
 
V svetu zasledimo različne vrste računalniških tekmovanj. Tekmovalci se lahko 
preizkusijo v znanju robotike, poznavanju računalniškega mišljenja, uporabi umetne 
inteligence, programerskih spretnostih itd. Poznamo različne oblike tekmovanj, od 
predstavitve izdelka do reševanja nalog. V strokovnih krogih še vedno ni jasno 
opredeljeno, katera oblika tekmovanja je najprimernejša v povezavi z učnim 
procesom. Kljub neenotnosti še vedno prevladujejo tekmovanja v reševanju 
programerskih nalog (General Assembly of IOI: International olympiad in informatics 
regulations, 2019 v Lokar in Mujkić , 2020). 
 

5.1 Računalniška tekmovanja v Sloveniji in v svetu 
 
V Sloveniji potekajo različne vrste in oblike računalniških tekmovanj. Za organizacijo 
osnovnošolskega in srednješolskega tekmovanja Bober iz računalniškega mišljenja, 
srednješolskega tekmovanja iz računalništva in informatike RTK, študentskega 
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tekmovanja univerzitetni programerski maraton UPM in osnovnošolskega ter 
srednješolskega tekmovanja Programiranje z delčki Pišek skrbi društvo ACM 
Slovenija (ACM Tekmovanja, b. d.). Zveza za tehnično kulturo Slovenije organizira tri 
tekmovanja iz programiranja, in sicer računalniško tekmovanje LOGO za otroke v 
vrtcih in v prvem triletju osnovne šole, tekmovanje iz znanja računalništva - 
programiranje za osnovne šole in tekmovanje iz znanja računalništva - programiranje 
za srednje šole. Zavod za promocijo znanja, Super Glavce, organizira First Lego ligo, 
ekipno tekmovanje v treh kategorijah, pri čemer ena od kategorij temelji na tekmovanju 
iz robotike. 
 
Na mednarodnem in svetovnem nivoju potekajo olimpijade, na katerih se dijaki iz 
različnih držav pomerijo v reševanju nalog algoritmične narave. Tekmovanje v zanju 
računalništva, ki poteka v sklopu tekmovanja RTK, omogoča najuspešnejšim dijakom 
iz druge in tretje skupine udeležbo na srednjeevropski računalniški olimpijadi CEOI 
(Central European Olympiad in Informatics). Tudi tekmovanje iz znanja računalništva 
- programiranje za srednje šole, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 
nudi dijakom možnost sodelovanja na olimpijadi. Najuspešnejši tekmovalci iz druge in 
tretje tekmovalne skupine se udeležijo Balkanske olimpijade BOI (Balkan Olyimpiad 
in Informatic) in mednarodne računalniške olimpijade IOI (International Olympiad in 
Informatic). 
 
Na mednarodni računalniški olimpijadi IOI sodelujejo države s celotnega sveta. Do 
leta 2022 je na tekmovanju sodelovalo 109 držav. Med najuspešnejšimi državami je 
Kitajska s 130-imi doseženimi odličji. Sledita ji Rusija s 120-imi odličji in Poljska ter 
Romunija s 119-imi odličji. Slovenija je s 34 osvojenimi odličji na 47. mestu. Evropske 
države, ki so dosegle preko 100 odličji in so v zgodovini tekmovanja uvrščene med 
najuspešnejše, so Rusija, Poljska, Romunija, Bolgarija in Slovaška (International 
Olympiad in Informatics, 2022). Uspešnost tekmovalcev iz Poljske, Bolgarije in 
Slovaške je pričakovana, saj je v teh državah programiranje del obveznih vsebin pri 
predmetu računalništva (European Schoolnet, 2015). 
 
V svetu so poleg omenjenih olimpijad razširjena tudi naslednja tekmovanja v 
programiranju: Topcoder, Googlovo tekmovanje v programiranju, tekmovanje ICFP, 
Facebook Hacker Cup, Microsoft Imagine Cup in druga (Muthyala, 2021). 
 
5.1.1 First Lego Liga 
 
First Lego liga (FLL) je vzgojno-izobraževalno in raziskovalno ekipno tekmovanje, 
namenjeno učencem od 9. do 16. leta starosti. V ekipi lahko sodeluje od 3 do 10 
članov. Tekmovanje sestoji iz predstavitve načina skupnega dela, sodelovanja in 
spoštovanja v ekipi, predstavitve izvedbe projekta, povezanega z določeno aktualno 
svetovno problematiko, ki jo določijo organizatorji, in tekmovanja v robotiki. 
Tekmovanje v robotiki sestoji iz tekme robotov in tehničnega intervjuja, ki ga vodijo 
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ocenjevalci. Tekma robotov je omejena na 2 minuti in pol. Tekmovalci za ta del 
tekmovanja potrebujejo robote Mindstorms in SPIKE Prime ter FLL set, ki vsebuje 
podlogo, set lego kock in navodila za sestavljanje (First Lego League, 2022).  
 
5.1.2 Računalniški pokal LOGO 
 
Računalniški pokal LOGO poteka v okviru festivala inovativnih tehnologij. Za 
organizacijo tekmovanja skrbi Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanje je 
namenjen otrokom v vrtcih in v prvem triletju osnovne šole in poteka v učnem okolju 
Logo. Udeleženci tekmujejo v dvojicah, in sicer v eni izmed sledečih štirih tekmovalnih 
skupinah: vrtec, 1. razred osnovne šole, 2. razred osnovne šole in 3. razred osnoven 
šole. Organizatorji izvajajo tekmovanje na dveh stopnjah, in sicer na šolski in državni 
ravni (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, b. d.). 
 
5.1.3 Tekmovanje iz znanja računalništva - programiranje za 
osnovne šole 
 
Tekmovanje iz znanja računalništva - programiranje za osnovne šole poteka v okviru 
festivala inovativnih tehnologij. Za organizacijo tekmovanja skrbi Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije, ki si z izvedbo tekmovanja prizadeva, da bi mlade usposobila in 
motivirala za uporabo inovativnih tehnologij in jim omogočila širjenje ter poglabljanje 
znanja s področja tehnologije (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, b. d.). Tekmovanje 
poteka v treh kategorijah, in sicer v kategoriji Logo, namenjeni učencem od 4. do 6. 
razreda, v kategoriji Scratch, namenjeni učencem od 4. do 9. razreda, in kategorijah 
Pascal ali C in Python, ki so namenjeni učencem od 7. do 9. razreda. Vsaka 
tekmovalna kategorija ima več težavnostnih stopenj, pri čemer je najlažja stopnja 
namenjena učencem iz najnižjega razreda in najtežja stopnja učencem iz najvišjega 
razreda. Tekmovanja, ki potekajo v programskih jezikih Logo, Scratch, Pascal in 
Python, so dvostopenjska in jih organizatorji organizirajo na šolski in državni ravni. 
Trostopenjsko je le tekmovanje v jeziku C, ki poteka tudi na mednarodni ravni. 
Tekmovalci si med reševanjem nalog lahko pomagajo z zapiski in literaturo v tiskani 
obliki (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, b. d.). 
 
Tekmovanje v kategoriji Scratch je edino izmed zgoraj navedenih tekmovanj, ki poteka 
v programskem okolju z delčki. Tekmovalci tekmujejo v eni izmed sledečih 
tekmovalnih skupin: 4. in 5. razred, 6. in 7. razred in 8. in 9. razred. Organizatorji 
tekmovanja so želeli učence spodbuditi k poglabljanju programerskega znanja. Za ta 
namen so na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije učencem pripravili 
naloge za vajo in skripto Scratch (Jurčič Zlobec, 2021). V skripti so zapisali vaje in 
rešitve nalog v Scratchu ter razložili ozadje nalog s področja geometrije, rekurzije, 
seznamov, Lindenmayerjevih sistemov in fraktalov (Zveza za tehnično kulturo 
Slovenije, b. d.).  
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5.1.4 Tekmovanje iz znanja računalništva – programiranje za 
srednje šole 
 
Tekmovanje iz znanja računalništva - programiranje za srednje šole poteka v treh 
težavnostnih skupinah. Naloge v prvi težavnostni skupini od tekmovalcev zahtevajo le 
osnovno znanje programiranja. Tekmovalci lahko programirajo v programskih jezikih 
C, C++, Pascal, Java ali Python. Naloge v drugi tekmovalni skupini od učencev 
zahtevajo obsežnejše znanje programiranja, a brez zahtevnejših primerov. 
Tekmovalci lahko naloge rešujejo v programskih jezikih C, C++, Pascal, Java, ali 
Python. Naloge v tretji težavnostni skupini od tekmovalcev zahtevajo obvladanje 
zahtevnejših programskih in algoritmičnih prijemov. Tekmovalci lahko programirajo v 
programskih okoljih C, C++, Pascal ali Java, vendar je priporočljivo, da tekmovalci 
izberejo programski jezik C ali C++, saj sta to jezika, ki ju je mogoče uporabiti na 
mednarodni računalniški olimpijadi. Trije najboljši tekmovalci iz druge in sedem 
najboljših tekmovalcev iz tretje tekmovalne skupine državnega tekmovana se 
neposredno uvrstijo na izbirno tekmovanje. Na tem tekmovanju se izberejo tekmovalci, 
ki sodelujejo na mednarodni računalniški olimpijadi IOI in na Balkanski olimpijadi BOI 
(Zveza za tehnično kulturo Slovenije, b. d.). 
 
5.1.5 Tekmovanje Bober 
 
Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja. Zamisel o Bebras 
tekmovanju (tekmovanju Bober) se je porodila v Litvi, in sicer profesorici Valentini 
Dagiene z Univerze v Vilni, ki je tekmovanje prvič izvedla leta 2004. Leta 2010 so se 
tekmovanju pridružili tudi udeleženci iz slovenskih šol. Na tekmovanju je v obdobju od 
novembra 2019 do aprila 2020 sodelovalo 2 977 000 udeležencev iz 54 držav, v 
obdobju od novembra 2020 do aprila 2021 2 479 000 udeležencev iz 56 držav in v 
obdobju od novembra 2021 do aprila 2022 2 712 000 udeležencev iz 37 držav. 
Tekmovanje združuje veliko število udeležencev in držav ter je največje tekmovanje iz 
računalniškega mišljenja (Bebras, b. d.). Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem 
(od drugega razreda naprej) in srednješolcem. Cilj tekmovanja je pri učencih povečati 
zanimanje za učenje računalništva. Prek tekmovanja naj bi učenci spoznali, da 
računalnik ni le orodje, temveč je neizčrpen vir zanimivih in logičnih problemov. 
Poudarek tekmovanja ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, 
ampak na algoritmičnem razmišljanju, logičnem sklepanju in razvoju spretnosti za 
reševanje problemov. Prek tekmovanja se učenci urijo v reševanju računalniških 
problemov na zanimiv in zabaven način (ACM Tekmovanja – Bober, b. d.). 
 
Slovensko tekmovanje Bober organizira društvo ACM Slovenija v sodelovanju z 
Univerzami v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Društvo je prvo tekmovanje izvedlo leta 
2010. Na njem je sodelovalo 199 udeležencev. Leto kasneje se je tekmovanja 
udeležilo že 3 454 udeležencev (ACM Tekmovanja – Bober, b. d.). Število 
udeležencev se je iz leta v leto povečevalo in leta 2018 so organizatorji zabeležili 
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rekordnih 33 590 udeležencev (Bebras, b. d.). Tekmovanje poteka na dveh ravneh, 
šolski in državni, in sicer v dvanajstih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na 
razred oz. letnik, ki ga tekmovalec obiskuje. Šolsko tekmovanje je vsako leto 
organizirano v mesecu novembru. Učenci od drugega do petega razreda rešujejo 
tekmovalne naloge na papir. Ostali tekmovalci naloge rešujejo na računalnik, in sicer 
prek spletnega tekmovalnega sistema. Vsi tekmovalci imajo za reševanje na voljo 40 
minut. Tekmovalci od šestega razreda naprej, ki na šolskem tekmovanju dosežejo 
najboljše rezultate, se uvrstijo naprej na državno tekmovanje. Le-to vsako leto poteka 
v mesecu januarju. Tudi na tej stopnji imajo tekmovalci na voljo 40 minut časa za 
oddajo rešitev (ACM Tekmovanja – Bober, b. d.). 
 
5.1.6 Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike (RTK) 
 
Tekmovanje organizira društvo ACM v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, 
Fakulteto za računalništvo in informatiko (UL FRI), Fakulteto za matematiko in fiziko 
(UL FMF), Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI), 
Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in 
IEEE Slovenija. Organizatorji si želijo, da bi prek tekmovanja povečali zanimanje za 
področje računalništva in informatike ter s tem spodbudili produkcijo izobraževalnih 
vsebin (ACM Tekmovanja – RTK, b. d.). 
 
Tekmovanje RTK sestavljajo tekmovanja: 

- tekmovanje v znanju računalništva, 
- off-line naloga, 
- tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij, 
- tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih (ACM Tekmovanja – RTK, b. d.). 

 
5.1.6.1 Tekmovanje v znanju računalništva 
 
Tekmovanje v znanju računalništva je namenjeno dijakom, ki jih zanima programiranje 
in algoritmi. Glavni poudarek tekmovanja je na sposobnosti razmišljana o algoritmu, ki 
reši dani problem, in ne na tehniki in programiranju (Tekmovanje ACM iz računalništva 
in informatike, 2013). 
 
Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni. Šolsko tekmovanje je zasnovano kot 
predtekmovanje in je namenjeno izboru tekmovalcev za državno tekmovanje. Najboljši 
dijaki iz posameznih šol se uvrstijo na državno tekmovanje. Le-to poteka v treh 
težavnostnih skupinah: 

- Prva lažja skupina zahteva le minimalno znanje programiranja in je primerna 
za začetnike. Dijaki naloge rešujejo na papirju ali na računalniku. Rešitve nalog 
na tej stopnji so lahko izražene v naravnem jeziku ali psevdokodi, in ne nujno v 
obliki programa. Na tekmovanju je predvidoma prisotnih pet nalog, za njihovo 
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reševanje imajo dijaki na voljo tri ure (Tekmovanje ACM iz računalništva in 
informatike, 2013). 

- Druga nekoliko težja skupina zahteva osnovno znanje programiranja. 
Primerna je za tekmovalce, ki se učijo programiranja eno leto ali dve leti. Tudi 
v tej skupini lahko dijaki naloge rešujejo na papirju ali na računalniku. Na 
tekmovanju je predvidoma prisotnih pet nalog, za njihovo reševanje imajo dijaki 
na voljo tri ure (Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, 2013). 

- Tretja najtežja skupina zahteva operativno znanje programiranja. Dijaki 
morajo ustvariti delujoči program, ki reši dani problem. Naloge rešujejo na 
računalnik in pri tem uporabijo programski jezik Pascal, C, C++, C#, Java ali 
Python. Na tekmovanju je predvidoma prisotnih pet nalog, za njihovo reševanje 
imajo dijaki na voljo pet ur (Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, 
2013). 

Najboljši tekmovalci iz druge in tretje skupine so povabljeni na izbirno tekmovanje za 
udeležbo na srednjeevropski računalniški olimpijadi CIEO (Tekmovanje ACM iz 
računalništva in informatike, 2013). 
 
5.1.6.2 Off-line naloga 
 
Off-line naloga je naloga, katere besedilo in testni primeri so vnaprej objavljeni na 
spletni strani tekmovanja. Tekmovalci svoje rešitve oddajajo prek obrazca na omenjeni 
spletni strani. Na spletni strani je objavljena tabela z razvrstitvijo tekmovalcev, ki se 
sproti osvežuje glede na vse dotlej prejete rešitve (Tekmovanje ACM iz računalništva 
in informatike, 2013). 
 
5.1.6.3 Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij 
 
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij je namenjeno dijakom, ki jih zanima splet in 
izdelava ter oblikovanje enostavnih spletnih aplikacij. Tekmovanje temelji na 
reševanju konkretnih primerov ob uporabi znanj spletnih tehnologij HTML5, JavaScript 
in CSS (Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, 2013). 
 
Vsi tekmovalci na tekmovanju prejmejo isto nalogo in jo individualno rešijo na 
računalniku. Namen vsake naloge je, da tekmovalci ustvarijo spletno aplikacijo, ki 
vizualno in funkcionalno ustrezala podanim predpisom. Od tekmovalcev se pričakuje 
poznavanje HTML-ja, skriptnega jezika JavaScript in stilnih predlog CSS. Za 
reševanje imajo tekmovalci na voljo tri ure. Rešitev je ustrezna, če deluje na spletnem 
brskalniku Google Chrome ali Mozilla Firefox. Pri reševanju si dijaki lahko pomagajo 
z orodjem Developer tools (Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, 2013). 
 
Rešitve dijakov so ocenjene v skladu s kriterijem ocenjevanja, ki je v grobem razdeljen 
na sledeči dve podpodročji: 

1. Videz oz. izvedba oblikovnega dela naloge: 
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- skladnost z navodili naloge 
- veljavnost dokumenta HTML 
- veljavnost datoteke stila (CSS) 

2. Izvedba dela, ki zahteva znanje skriptnega jezika JavaScript: 
- skladnost z navodili naloge 
- delujoča funkcionalnost 

Tekmovalec lahko doseže največ 100 točk, in sicer v vsakem izmed sklopov največ 
50 točk (Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, 2013). 
 
5.1.6.4 Tekmovanje v izobraževalnih video posnetkih 
 
Tekmovanje v izobraževalnih video posnetkih je namenjeno osnovnošolcem, dijakom 
in študentom. Cilj tekmovanja v izobraževalnih video posnetkih je spodbuditi 
kakovostno produkcijo izobraževalnih video vsebin. Skladno s tem se želi omogočiti 
in povečati dostopnost do uporabnih video vsebin ter z uporabo le-teh dopolniti 
klasične oblike poučevanja (Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, 2013). 
 
V sklopu tekmovanja morajo tekmovalci pripraviti krajši video prispevek s področja 
vsebin, ki so prisotne na osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah ali fakultetah. 
Tekmovalci si lahko izberejo vsebino s področja naravoslovnih, tehničnih, 
humanističnih in družboslovnih ved ali uporabnih znanosti. Tekmovanje poteka v treh 
skupinah, in sicer v osnovnošolski, srednješolski in študentski skupini. Znotraj 
posamezne od skupin so prisotne sledeče tri kategorije: razlaga ali znanstveni 
poizkus, dokumentarni film in igrani film (Tekmovanje ACM iz računalništva in 
informatike, 2013). 
 
Oddani video posnetki se ocenjujejo v skladu s spodnjim kriterijem: 

1. Splošni vtis (40 %): 
- izvirnost in izbor teme 
- uporabljena kreativnost pri predstavitvi izbrane teme (utemeljena 

uporaba slik, grafike, glasbe, …) 
2. Vsebina (30 %): 

- scenarij (potek zgodbe, pripoved) 
- sporočilnost (razumevanje obdelane tematike, dodana vrednost) 

3. Tehnična izpopolnjenost (30 %): 
- montaža 
- kakovost slike 
- kakovost zvoka (Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, 

2013). 
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5.1.7 Univerzitetni programerski maraton (UPM) 
 
Univerzitetni programerski maraton je tekmovanje, ki ga organizira društvo ACM. 
Namenjeno je študentom in temelji na programiranju. Študentje se lahko preizkusijo v 
poznavanju podatkovnih struktur in algoritmov. Za programski jezik lahko izberejo C, 
C++, Javo, Pascal, Python 2, Python 3 ali C# (ACM Tekmovanja – UPM, b. d.). 
 
Tekmovanja se lahko udeležijo ekipe, sestavljene iz treh študentov. Vsaka od ekip 
rešuje naloge na enem računalniku. Običajno je na tekmovanju prisotnih od pet do 
sedem nalog z izjemo finala, kjer je prisotno deset nalog. Vsaka od ekip ima za 
reševanje nalog na voljo od 4 do 6 ur (odvisno od stopnje tekmovanja). Ob koncu 
posameznega sklopa tekmovanja se ocenjuje pravilnost rešitve. Le v primeru 
izenačenega rezultata se upošteva tudi hitrost reševanja. Najboljše ekipe se uvrstijo v 
finale in se potegujejo za naziv prvaka Univerzitetnega programerskega maratona in 
prvaka posamezne univerze (ACM Tekmovanja – UPM, b. d.). 
 
Univerzitetni programerski maraton je poleg nacionalnega tekmovanja tudi 
kvalifikacijsko tekmovanje in zato omogoča uvrstitev na tekmovanje International 
Collegiate Programming Contest ACM ICPC (ACM Tekmovanja – UPM, b. d.). 
 
5.1.8 Tekmovanje v programiranju z delčki Pišek 
 
Organizatorji tekmovanja Pišek so med tekmovanjema Bober in RTK zaznali veliko 
razliko v številu udeležencev. Medtem ko je števil udeležencev na tekmovanju Bober 
skozi leta naraščalo, se število udeležencev na tekmovanju RTK skoraj ni spremenilo 
(Tabela 7) (Lokar, 2020). 
 

Leto Bober RTK UPM 
2011/2012 3380 273 174 
2012/2013 8147 234 153 
2013/2014 11653 278 159 
2014/2015 16797 306 210 
2015/2016 24714 309 186 
2016/2017 29124 351 171 
2017/2018 29561 310 156 
2018/2019 33356 341 126 
2019/2020 28803 306 123 

Tabela 7: Zgodovinski pregled števila udeležencev na šolskem nivoju računalnikih tekmovanjih Bober, RTK in 
UPM (Lokar in Mujkić, 2020) 

Raziskovalci in didaktiki vidijo vzrok za nastanek razlik v pomanjkanju vsebin iz 
programiranja in menijo, da bi te razlike ublažili z organizacijo ustreznega tekmovanja, 
ki popularizira programiranje (Lokar, 2020). V želji po spodbujanju učencev k učenju 
programiranja in k udeležbi na tekmovanju RTK so organizatorji organizirali 
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tekmovanje v programiranju z delčki Pišek. Tekmovanje od leta 2020 poteka pod 
okriljem društva ACM. Organizatorji si z izvedbo tekmovanja Pišek prizadevajo 
zaokrožiti sistem tekmovanj v okviru ACM Slovenija (ACM Tekmovanja – Pišek, b. d.) 
in vzpostaviti povezavo med tekmovanjem v računalniškem mišljenju in tekmovanjem 
v programiranju (Lokar in Mujkić, 2020). 
 
S strani programskega sveta je bila sprejeta odločitev, da se na tekmovanju ne bo 
uporabljal programski jezik Scratch kljub dejstvu, da je le-ta na slovenskih osnovnih 
šolah najbolj razširjen. Scratch omogoča programiranje z delčki in v osnovi ni 
namenjen sistematičnemu reševanju problemov, ampak služi predvsem 
ustvarjalnemu izražanju učencev. Scratch daje velik poudarek na medsebojnem 
sodelovanju učencev, deljenju izdelkov in njihovem spreminjanju (Lokar in Mujkić, 
2020). Prav zaradi tega so se ustvarjalci naposled odločili, da bodo tekmovanje Pišek 
zasnovali na programskem jeziku Blockly in ga podprli s francoskim sistemom 
Algoreja, ki omogoča izvedbo tekmovanja z avtomatskim preverjanjem pravilnosti 
rešitev (Lokar, 2020).  
 
5.1.8.1 Tekmovanja 
 
Prvo poskusno tekmovanje Pišek je potekalo od 3. 2. 2020 do 7. 2. 2020 in je beležilo 
643 udeležencev (ACM Tekmovanja – Pišek, b. d.). Sodelovalo je deset osnovnih in 
sedem srednjih šol oz. 374 učencev in 269 dijakov (Lokar in Mujlić, 2020). Tekmovanje 
je trajalo 40 minut in je bilo izvedeno v petih tekmovalnih kategorijah: 

- 4. in 5. razred osnovne šole 
- 6. in 7. razred osnovne šole 
- 8. in 9. razred osnovne šole 
- 1. in 2. letnik srednje šole 
- 3. in 4. letnik srednje šole (Lokar, 2020). 

 
Po koncu prvega poskusnega tekmovanja so ustvarjalci opazili, da obstajajo velike 
razlike v zmožnosti učencev znotraj posamezne kategorije (Lokar, 2020). Zavedeli so 
se, da na razlike ne vplivata zgolj starost in kognitivni razvoj udeležencev, ampak tudi 
število let obiskovanja izbirnega predmeta računalništvo. Na podlagi teh ugotovitev so 
pripravili nove tekmovalne kategorije: 

- 4.–6. razred osnovne šole - začetniki 
- 4.–6. razred osnovne šole - napredni 
- 7.–9. razred osnovne šole - začetniki 
- 7.–9. razred osnovne šole - napredni 
- srednja šola - začetniki  
- srednja šola - napredni  
- srednja šola - poznavalci (Lokar in Mujkić, 2021). 
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Drugo poskusno tekmovanje je potekalo od 24. 4. 2020 do 8. 5. 2020 prek spleta in je 
beležilo prek 400 udeležencev (ACM Tekmovanja – Pišek, b. d.). Tekmovanje je 
trajalo 40 min in je bilo izvedeno v prej omenjenih šestih kategorijah (Lokar, 2020).  
 
Izvedeno je bilo tudi tretje poskusno tekmovanje, ki je potekalo od 1. 2. 2021 do 12. 2. 
2021 in je beležilo prek 1000 udeležencev. Tekmovanje je trajalo 35 min in je bilo 
izvedeno v enakih kategorijah kot 2. poskusno tekmovanje, le brez prisotnosti 
kategorije srednja šola – poznavalci (ACM Tekmovanja – Pišek, b. d.). 
 
1. šolsko tekmovanje v programiranju z delčki Pišek je potekalo od 31. 1. 2022 do 15. 
2. 2022. Tekmovalo je 2386 učencev in dijakov. Tekmovanje je potekalo v enakih 
tekmovalnih kategorijah kot tretje poskusno tekmovanje. 
 
5.1.8.2 Naloge na tekmovanju Pišek 
 
Na preteklih tekmovanjih so tekmovalci v reševanje dobili od pet do šest tekmovalnih 
nalog, ki so se med seboj razlikovale v prisotnosti programskih konceptov v rešitvah 
nalog, v oblikah in tipih nalog. Opisali smo značilnosti nalog in jih podkrepili s 
konkretnimi primeri, pri tem opisov programskih konceptov nismo podali, saj smo le-
te zapisali na strani 16. Nabor programskih konceptov in oblik nalog smo prilagodili 
potrebam magistrskega dela. 
 
Programski koncepti v rešitvah nalog: rešitve tekmovalnih nalog se razlikujejo v 
prisotnosti programskih konceptov. V vsaki od tekmovalnih nalog je prisoten vsaj eden 
od sledečih dvanajst programskih konceptov:  

- zaporedje ukazov 
- zanka: 

o končna zanka 
o zanka s pogojem  
o kompleksnejša zanka  
o vgnezdene zanke 

- pogojni stavek 
- podatki: 

o branje in izpis podatkov 
o spremenljivka 
o nizi 

- operator 
o logični in primerjalni operatorji 
o senzorji 

- funkcija 
 
V rešitvah nalog pogosto nastopa več različnih programskih konceptov, a le redko se 
zgodi, da je v rešitvi prisoten zgolj en sam koncept. V nadaljevanju si oglejmo, kako 
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se koncepti med seboj prepletajo in dopolnjujejo v različnih rešitvah nalog s preteklih 
poskusnih tekmovanj Pišek. 
 

- Primer 1: Spodaj prikazana naloga od udeleženca zahteva, da ustvari 
program, ki bo Piška pripeljal do vseh zrn. Rešitev naloge temelji zgolj 
na enem konceptu programiranja, in sicer na zaporedju ukazov (Slika 
3). 

 

 
Slika 3: Naloga z enim konceptom 

 

- Primer 2: Naloga od udeleženca zahteva, da ustvari program, ki bo 
Zmajčka pripeljal do vseh kovancev. Rešitev naloge vsebuje dva 
programska koncepta, in sicer končno zanko in zaporedje ukazov (Slika 
4). 

 

 
Slika 4: Naloga z dvema konceptoma 
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- Primer 3: Naloga od udeleženca zahteva, da ustvari program, ki bo 
veverico pripeljal do vseh želodov. Rešitev naloge vsebuje štiri 
programske koncepte, in sicer zaporedje ukazov, končno zanko, zanko 
s pogojem in vgnezdeno zanko (Slika 5). 

 

 
Slika 5: Naloga s tremi koncepti 

 

- Primer 4: Naloga od udeleženca zahteva, da ustvari program, ki bo 
Pišku pomagal sešteti vrednosti v vrsticah in jih zapisati na polje z 
vrednostjo 0. Rešitev naloge vsebuje štiri programske koncepte, in sicer 
zaporedje ukazov, končno zanko, vgnezdeno zanko in spremenljivko 
(Slika 6). 

 

 
Slika 6: Naloga s štirimi koncepti 
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Oblike nalog: Tekmovalne naloge se razlikujejo v predstavitvenih oblikah. Na 
tekmovanju Pišek zasledimo naslednje oblike nalog:  
 

- želvja grafika: udeleženci z uporabo želvje grafike ustvarijo program, ki 
izriše zahtevano grafično podobo. Takšne naloge pogosto vključujejo 
večkratne ponovitve določenega zaporedja ukazov (Slika 7). 

 

 
Slika 7: Naloga oblike želvja grafika 

 

- vhodno-izhodne naloge: udeleženci sestavijo program, ki prebere 
vhodne podatke in ob upoštevanju njihovih značilnosti izpiše ustrezno 
vrednost na izhodu (Slika 8). 

 

 
Slika 8: Naloga oblike vhod-izhod 
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- naloge na mreži: udeleženci sestavijo program, s katerim pomikajo lik 
po mreži in mu podajo navodila, kako naj opravi zahtevana opravila. Lik 
premikajo bodisi relativno glede na pozicijo (naprej, nazaj, levo, desno, 
okoli), bodisi absolutno ( sever, jug, zahod, vzhod) (Slika 9).  

 

 
Slika 9: Naloga oblike na mreži 

 

Na tekmovanju Pišek zasledimo pet različnih oblik nalog na mreži, pri čemer se vse 
oblike nanašajo na premikanje lika:  
 

- mreža brez aktivnosti: učenci sestavijo program, ki pomika lik od 
začetnega do ciljnega polja (Slika 10). 

 

 
Slika 10: Naloga oblike mreža brez aktivnosti 
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- mreža z aktivnostmi: učenci sestavijo program, ki pomika lik od 
začetnega do ciljnega polja in medtem na označenih poljih izvede 
zahtevano aktivnost npr. pobere predmet, se obrne za 90° itd. (Slika 11). 

 

 
Slika 11: Naloga oblike mreža z aktivnostmi 

 
- mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi: učenci sestavijo 

program, ki pomika lik od začetnega do ciljnega polja na način, da obišče 
vsa polja na mreži in med potjo na označenih poljih izvede zahtevano 
aktivnost npr. pobere predmet, se obrne za 90° itd. (Slika 12). 

 

 
Slika 12: Naloga oblike mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi 

 
- mreža s prepovedanimi polji: učenci sestavijo program, ki pomika lik 

od začetnega do ciljnega polja, a le po poljih, na katerih ni ovire. Oviro 
lahko predstavlja reka, ograja, cesta itd. (Slika 13). 
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Slika 13: Naloga oblike mreža s prepovedanimi polji 

 
- mreža z vzorcem: učenci na mreži prepoznajo vzorec in sestavijo 

program, ki premika lik od začetnega do končnega polja, skladno z 
razpoznanim vzorcem (Slika 14). 

 

 
Slika 14: Naloga oblike mreža z vzorcem 

 
Tipi nalog: tipi nalog se med seboj razlikujejo v načinu izgradnje programa. Na 
tekmovanju Pišek zasledimo naloge tipa: 

- Sestavi program: naloge tipa sestavi program od udeleženca zahtevajo 
sestavljanje programa od začetka (Slika 15). 

 



Ines Jelenec                                Magistrsko delo 

 52 

 
Slika 15: Naloga tipa sestavi program 

 
- Popravi program: naloge tipa popravi program od udeleženca 

zahtevajo odkrivanje in odpravljanje napak oz. pomanjkljivost v 
programu (Slika 16). 

 

 
Slika 16: Naloga tipa popravi program 

 

- Naloge Parsonovega tipa: naloge Parsonovega tipa od udeleženca 
zahtevajo sestavljanje programa iz delčkov, prisotnih v vnosnem polju 
(Slika 17) (Lokar in Mujkić, 2021). 
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Slika 17: Naloga Prasonovega tipa 

 
5.1.8.3 Težavnost nalog 
 
Ustvarjalci tekmovanja Pišek so želeli naloge popestriti. Za ta namen so pri nekaterih 
nalogah omejili število porabljenih delčkov v rešitvi naloge, vključili teste oz. razširili 
nabor delčkov (Lokar in Mujkić, 2021). 
 
Omejeno število delčkov: omejitev določa največje možno število porabljenih 
delčkov za rešitev problema. Omejitev števila delčkov učence spodbudi k ustvarjanju 
krajše in kognitivno zahtevnejše rešitve (Slika 18). 
 

 
Slika 18: Naloga z omejitvijo delčkov 

 
Prisotnost testov: omejitev preverja splošnost rešitve in zagotavlja, da program 
celostno reši problem. Naloga s testi je uspešno rešena takrat, ko program prestane 
vse teste (Slika 19).  
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Slika 19: Naloga s testi 

 
Razširjen nabor delčkov: vsaka od nalog vsebuje zbirko delčkov, ki jo je možno 
uporabiti med reševanjem naloge. Naloge z razširjenim naborom delčkov poleg nujno 
potrebnih delčkov vsebujejo tudi odvečne delčke, kar lahko zmede učenca in vpliva 
na uspešnosti njegovega reševanja naloge (Slika 20). 
 

 
Slika 20: Naloga z razširjenim naborom delčkov 
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6 Portal Pišek 
 
Sistem Pišek je javen in prosto dostopen portal, ki nudi pomoč pri poučevanju 
programiranja z delčki v slovenskem šolskem prostoru (Lokar in Mujkić, 2020). Sistem 
se je razvijal vzporedno s tekmovanjem Pišek. Na portalu so objavljene naloge z 
enakimi programskimi koncepti, ki so enakih oblik in tipov, kakor naloge na tekmovanju 
Pišek. 
 
Pišek je nastal leta 2018 na osnovi francoskega sistema Algorea in je sprva ponujal le 
nekaj nalog, namenjenih reševanju s programskim jezikom Blockly. Tedaj objavljene 
naloge so v okviru ŠIPK projekta ProNAL ustvarili študenti pod vodstvom M. Lokarja 
in G. Jeršeta. Kasneje, leta 2019, je portal postal uporaben za splošno javnost, saj je 
bila baza nalog na portalu močno razširjena. Tedaj objavljene naloge so nastale v 
sklopu projekta Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja – Portal 
Pišek (NPUR), na katerem so sodelovali Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v 
Ljubljani, Kreativni center Poligon ter Code Week Slovenija. Od leta 2019 naprej so 
na portalu vsakoletno objavljene naloge, ki nastanejo v sklopu priprav na izvedbo ACM 
tekmovanja v programiranju z delčki (Lokar in Mujkić 2020). 
 

6.1 Zgradba Piška 
 
V zgornjem delu strani portala Pišek so prikazani trije gumbi, in sicer O Pišku, Naloge 
in Prijava (Slika 21).  
 

 
Slika 21: Glavna stran portala Pišek 
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Ob kliku na gumb Prijava se odpre novo okno, ki omogoča prijavo v sistem. Prijava je 
namenjena vsem uporabnikom portala, ki želijo shraniti svoje rezultate rešenih nalog 
s portala Pišek. Ob kliku na gumb O Pišku se odpre nova stran s kratkim opisom 
portala. Klik na gumb Naloge omogoča prikaz strani, prek katere dostopamo do 
tematsko obarvanih nalog, tako imenovanih Zgodb. Na strani O Pišku in na strani 
Naloge je na levem robu prikazan padajoči meni s petimi sklopi, v katerih so 
kategorizirane naloge. Vseh pet sklopov je natančneje opisanih v nadaljevanju.  
 

6.2 Sklopi 
 
Meni na portalu Pišek je razdeljen na pet sklopov, in sicer Zgodbe, Programski 
koncepti, Učbenik, Code Week in Stara tekmovanja (Slika 22). 
 

 
Slika 22: Vsebina menija na portalu Pišek 

 
Zgodbe: Sklop Zgodbe sestavlja deset tematsko urejenih poglavij, to so Pišek, Robot, 
Ples, Tabornik, Zmajček, Gosenica Eva, Avto, Gasilka, Ladja ter Pišek in želva. 
Reševanje nalog v posameznem sklopu je priporočljivo takrat, ko želijo učenci utrditi 
znanje ali se pripraviti na tekmovanje. Poglavja so si med seboj tematsko različna in 
so zaradi svoje raznolikosti zanimiva za učence z različnimi interesi. Raznolikost 
poglavij preprečuje, da bi se učenci dolgočasili med reševanjem nalog z istimi koncepti 
znotraj različnih tematskih poglavij (Lokar in Mujkić 2020). 
 
Programski koncepti: Sklop Programski koncepti je razdeljen na osem poglavij, in 
sicer zaporedje ukazov, zanke, vhod/izhod in spremenljivka, pogojni stavki, 
podprogrami, tabele, želva in razno. Sklop učencem omogoča, da pridobijo in utrdijo 
znanje, ki je vezano na izbrani programski koncept. Jerše idr. (2019) navajajo, da se 
učenci s koncepti srečujejo tudi pri reševanju nalog iz ostalih sklopov, vendar je sklop 



Ines Jelenec                                Magistrsko delo 

 57 

programski koncepti zaradi sistematične ureditve primeren za seznanjanje in 
utrjevanje specifičnih konceptov. 
 
Učbenik: V sklopu Učbenik najdemo povezavo do E-učbenika Slikovno 
programiranje. E-učbenik zajema poglavja uvod, osnovni koncepti programiranja, 
izdelava samostojnih programov in pogojni stavki, zanke, tabele, funkcije in nizi. Vsako 
od poglavij z izjemo poglavja uvod zajema teoretični opis dane teme, konkretne zglede 
in naloge za utrjevanje. Na koncu učbenika je dodan urejevalnik, ki omogoča 
ustvarjanje in prevod kode iz programskega jezika Blockly v programski jezik Python. 
Poleg povezave od E-učbenika sta v sklopu tudi dva razdelka, in sicer naloge učbenik 
in vaje učbenik. V prvem razdelku naloge učbenik so zbrane naloge iz E-učbenika 
Slikovno programiranje, v drugem razdelku Vaje učbenik pa so shranjene naloge, ki 
so vsebinsko drugačne, a konceptualno enake kot naloge v E-učbeniku.  
 
Code Week: V sklopu Code Week so zbrane vse naloge iz predhodnih sklopov, le 
kategorizacija nalog v tem sklopu je nekoliko drugačna. Naloge so razvrščene glede 
na to, katerim starostnim skupinam učencev so namenjene. Sklop Code Week je 
namenjen predvsem šolam, ki sodelujejo v Evropskem tednu programiranja (Jerše idr. 
2019). 
 
Stara tekmovanja: Sklop Stara tekmovanja vsebuje mapo Naloge za pripravo, v 
kateri so shranjene naloge, ki so namenjene pripravi na tekmovanje Pišek. V 
preostalih mapah so shranjene naloge, ki so se pojavile na preteklih poskusnih ACM 
tekmovanjih. Nad mapami je objavljena povezava do rešitev nalog iz drugega in 
tretjega poskusnega tekmovanja. 
 
6.2.3 Naloge 
 
Po izbiri sklopa se učenec skozi sistem map premakne do želene naloge. Za večino 
nalog velja, da se ob kliku na izbrano nalogo prikaže nova stran, na kateri je prikazan 
naslov, besedilo naloge, slika situacije, gumbi in vnosno polje (Slika 23). 
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Slika 23: Grafični vmesnik na portalu Pišek 

 

Gumbi se nahajajo pod sliko situacije in učencu omogočajo ponovno izvajanje 
programa, izvajanje programa po korakih in izvajanje programa v različnih hitrostih. 
Desno od slike situacije se nahaja vnosno polje, ki je namenjeno gradnji programa. Ko 
učenec zgradi program, s klikom na gumb oddaj program izvede program in ga odda 
v ocenjevanje. Sistem preveri ustreznost rešitve in učencu poda ustrezno povratno 
informacijo. V primeru pravilno rešene naloge sistem učencu čestita in ga usmeri k 
reševanju naslednje stopnje ali k reševanju nove naloge. Usmeritev na naslednjo 
stopnjo je mogoča le pri nalogah, ki so sestavljene iz več težavnostnih stopenj. Te 
naloge učencu omogočajo poglobljeno utrjevanje danega programskega koncepta in 
so označene z vsaj dvema zvezdicama. 
 

6.3 Prednosti portala Pišek 
 
6.3.1 Takojšnja povratna informacija 
 
Jerše idr. (2019) navajajo, da je povratna informacija pri začetnih korakih 
programiranja neprecenljiva in da le-ta zahteva bodisi udeležbo učitelja bodisi uporabo 
sistemov za samodejno preverjanje pravilnosti programov. Pri tem ugotavljajo, da je 
portal Pišek eden izmed redkih sistemov, ki omogoča avtomatsko preverjanja zapisa 
in takojšnjo povratno informacijo, v programih sestavljenih iz delčkov. Pomembnost 
povratne informacije poudarjata tudi Leibold in Schwarz (2015), ki navajata, da je 
podajanje spletnih povratnih informacij ključnega pomena, saj le-te močno 
pripomorejo k izboljšanju učnega procesa učenca. Do podobnih ugotovitev sta prišla 
tudi Espasa in Meneses (2009), ki sta navedla, da povratne informacije izboljšajo učno 
uspešnost učencev in povečajo zadovoljstvo učencev v učnem procesu. Narciss in 
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Huth (2004) trdita, da povratne informacije izboljšajo učne dosežke učencev in 
povečujejo motivacijo učencev. 
 
6.3.2 Odprta in brezplačna zbirka nalog 
 
Jerše idr. navajajo, da Portal Pišek ponuja odprto in brezplačno zbirko nalog, ki služi 
kot orodje za razvijanje računalniškega mišljenja. Pri tem menijo, da zbirka pri učiteljih 
spodbudi interes za poučevanje računalniškega mišljenja in drugih digitalnih 
kompetenc ter s tem pomembno pripomore k dvigu digitalne pismenosti 
osnovnošolcev, srednješolcev in njihovih učiteljev (Jerše idr., 2019). Kot smo omenili 
že na strani 12 tudi Nouri idr. (2020) opažajo, da ima reševanje programerskih nalog 
pozitiven vpliv na razvoj računalniškega mišljenja in digitalnih kompetenc. 
 
6.3.3 Spodbujanje deklet 
 
Ashcraft idr. (2018) ugotavljajo, da so dekleta v tehnoloških poklicih slabo zastopana. 
Rešitev za omilitev razlike med spoloma, ki je trenutno prisotna v tehnoloških poklicih, 
vidijo v zgodnjem učenju računalništva, nalogah, ki se navezujejo na probleme iz 
realnega življenja, programiranju v parih in skupinah, v spodbujanju aktivnega 
sodelovanja deklet, zmanjšanju družbene neenakosti, podpori s strani staršev in 
učiteljev in v uporabi vključujočega učnega okolja. Pomembnost prisotnosti 
vključujočega okolja so upoštevali tudi avtorji portala Pišek, saj so na portalu oblikovali 
posebne naloge, ki so zaradi izbire junakov ali zgodbe zanimive za dekleta. Na portalu 
so objavljena tri poglavja, namenjena dekletom, to so: Ples, Gasilka in Gosenica Eva 
(Jerše idr. 2019). 
 
6.3.4 Podpora izvenšolskim institucijam 
 
Moreno-Leon in Robles navajata, da se število študentov računalništva skozi leta 
zmanjšuje zaradi nepoznavanja računalniških poklicev. Pri tem omenjata, da si Code 
Week prizadeva to problematiko odpraviti prek organizacije različnih dogodkov. 
Avtorja opozarjata, da se obseg dela, ki ga opravljajo prostovoljci, znatno povečuje in 
bo zato potrebno k delu povabiti akademske organizacije in učitelje (Moreno-Leon in 
Robles, 2015). K širjenju iniciative in navduševanju mladih za računalniške poklice 
pomembno pripomore portal Pišek. Portal vsebuje poseben sklop Code Week, v 
katerem so zbrane naloge, ki so kategorizirane glede na starost učencev in 
zahtevnost. Sklop vsebuje tudi poglavje Za pokušino, ki učitelje spodbuja, da v času 
Tedna programiranja, ki ga organizira Code Week, usmerijo učence k reševanju nalog 
iz tega poglavja (Jerše idr. 2019). 
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7 Empirični del 
 
V poglavju smo opredelili raziskovalni problem, zapisali raziskovalna vprašanja, 
opredelili metodo in raziskovalni pristop, opisali vzorec in postopek zbiranja podatkov. 
Natančneje smo opisali metodo strojnega učenja naključni gozdovi, ki smo jo uporabili 
za obdelavo podatkov in iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja. Definirali smo 
mere povprečna kvadratna napaka, determinacijski koeficient in Pearsonov 
koleracijski koeficient, saj smo te mere v nadaljevanju uporabili za ocenjevanje 
uspešnosti napovednih modelov. Definirali smo tudi meri povprečno zmanjšanje 
točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče, saj smo ju uporabili v napovednih 
modelih za ocenjevanje pomembnosti neodvisnih napovednih spremenljivk. Definirali 
smo meri indeks težavnosti in indeks diskriminativnosti, saj smo ju uporabili za 
ocenjevanje težavnost in diskriminativnost nalog. Natančneje smo opisali programsko 
okolje R in postopek izgradnje napovednih modelov v omenjenem programskem 
okolju. V nadaljevanju smo izgradili napovedne modele in analizirali dobljene podatke 
z uporabo in interpretacijo zgoraj navedenih mer. 
 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
  
V slovenskem šolskem prostoru je računalništvo umeščeno kot neobvezni izbirni 
predmet v 4., 5. in 6. razredu in kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu (Programi in 
učni načrti v osnovni šoli, 2020). Glede na učni načrt se učenci s programiranjem 
srečajo pri vsebinah iz neobveznega izbirnega predmeta in pri izbirnih vsebinah iz 
triletnega izbirnega predmeta (Učni načrt. Program osnovnošolskega izobraževanja. 
Računalništvo, 2002). Opažamo, da lahko izbirnost predmeta vodi do velikih razlik v 
znanju učencev, saj se različni učenci v različni meri vključujejo v izbirne predmete in 
se posledično v različni meri srečajo z vsebinami programiranja. Zaradi nastalih razlik 
je zelo težko ugotoviti, katere naloge iz programiranja predstavljajo učencem največji 
izziv. Prav zaradi tega smo se odločili, da bomo z analizo tretjega poskusnega 
tekmovanja Pišek poskušali ugotoviti, katere naloge predstavljajo učencem večji izziv 
za reševanje in kateri dejavniki najbolj vplivajo na uspešnost reševanja učencev. 
 
7.2 Raziskovalna vprašanja 
 
V magistrskem delu smo analizirali rešitve nalog tretjega poskusnega tekmovanja v 
programiranju z delčki Pišek in poiskali odgovore na sledeča raziskovalna vprašanja: 
 

1. Raziskovalno vprašanje: Katere naloge so učencem glede na indeks 
težavnosti težje za reševanje? 
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Indeks težavnosti: povprečen delež doseženih točk učencev pri posamezni 
nalogi. 
 

2. Raziskovalno vprašanje: Katere naloge glede na indeks diskriminativnosti 
najbolje ločijo dosežke učencev? 
 
Indeks diskriminativnosti: razlika med indeksom težavnosti naloge zgornje 
tretjine in indeksom težavnosti spodnje tretjine vzorca. 

 
3. Raziskovalno vprašanje: Prisotnost katerih programskih konceptov v rešitvah 

nalog omogoča najbolj uspešno napovedovanje končnega uspeha učenca na 
tekmovanju? 
 
Programski koncepti: zaporedje ukazov, zanka (končna zanka, zanka s 
pogojem, kompleksna zanka, vgnezdene zanke), pogojni stavek, podatki 
(branje in izpis podatkov, spremenljivka, niz), operator (logični in primerjalni 
operator) in funkcija.  

 
4. Raziskovalno vprašanje: Reševanje katerih oblik nalog omogoča najbolj 

uspešno napovedovanje končnega uspeha učenca na tekmovanju? 
 
Oblike nalog: želvja grafika, vhodno-izhode naloge, naloge na mreži (mreža 
brez aktivnosti, mreža z aktivnostmi, mreža s prostorsko razpršenimi 
aktivnostmi, mreža s prepovedanimi polji, mreža z vzorcem). 

 
5. Raziskovalno vprašanje: Obvladovanje katerih otežitev programskega okolja 

omogoča najbolj uspešno napovedovanje končnega uspeha učenca na 
tekmovanju? 
 
Otežitve programskega okolja: brez otežitev, prisotnost testov, omejeno 
število delčkov in razširjen nabor delčkov. 

 

7.3 Metoda in raziskovalni pristop 
 
Raziskava je temeljila na kvantitativnem pristopu in je vključevala deskriptivno metodo 
raziskovanja. Z njo smo poskušali ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na 
uspešnost učencev na tekmovanju Pišek. 
 
7.3.1 Vzorec 
 
Raziskava je temeljila na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu. V vzorec so bili 
vključeni udeleženci tretjega poskusnega ACM šolskega tekmovanja Pišek. Vzorec je 
bil sestavljen iz sledečih štirih tekmovalnih skupin: 
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- 1. tekmovalna skupina: učenci 4., 5. in 6. razreda OŠ (začetniki) 
- 2. tekmovalna skupina: učenci 4., 5. in 6. razreda OŠ (napredni) 
- 3. tekmovalna skupina: učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ (začetniki) 
- 4. tekmovalna skupina: učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ (napredni) 

Tekmovalne skupine so se med seboj razlikovale v številu udeležencev. Distribucija 
udeležencev glede na tekmovalno skupino je prikazana z grafikonom (Grafikon 1). 
 

 
Grafikon 1: Distribucija tekmovalcev tekmovanja Pišek glede na tekmovalno skupino 

 
V 1. tekmovalni skupini je bilo 855 udeležencev, v 2. tekmovalni skupini 262 
udeležencev, v 3. tekmovalni skupini 271 udeležencev in v 4. tekmovalni skupini 106 
udeležencev. Vzorec je, upoštevajoč vse tekmovalne skupine, zajemal 1494 
udeležencev. 
 
7.3.2 Postopek zbiranja podatkov 
 
Društvo ACM Slovenija, ki v Sloveniji skrbi za izvedbo računalniških tekmovanj, je 
doslej uspešno izvedlo tri poskusna tekmovanja in eno šolsko tekmovanje v 
programiranju z delčki Pišek. Vsa tekmovanja so potekala na računalniku in so bila 
podprta s francoskim sistemom Algoreja, ki je omogočil avtomatsko preverjanje 
pravilnosti rešitev in shranjevanje rezultatov tekmovanja v bazi podatkov. Za potrebe 
magistrskega dela smo s strani društva ACM Slovenija, natančneje s strani članov 
programskega sveta Pišek, pridobili anonimizirane podatke tretjega poskusnega 
tekmovanja Pišek, ki je potekalo od 1. 2. 2021 do 12. 2. 2021.  
 
7.3.2.1 Priprava podatkov 
 
Programski svet Pišek nam je posredoval rezultate tretjega poskusnega tekmovanja 
Pišek. V prejeti datoteki je za vsako tekmovalno skupino ustvarjena ena tabela. Vsaka 
od tabel vsebuje v prvem stolpcu anonimizirana imena udeležencev. Vsak od 
udeležencev je predstavljen z zaporedno številko. V drugem, tretjem, četrtem, petem 
in šestem stolpcu je zapisano število točk, ki jih je tekmovalec dosegel pri posamezni 
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tekmovalni nalogi. V zadnjem stolpcu tabele je za vsakega udeleženca zapisan 
podatek o skupnem številu doseženih točk na tekmovanju. Za vsako tabelo oz. 
tekmovalno skupino smo ustvarili eno datoteko. S tem postopkom smo dobili štiri 
datoteke. Prva datoteka vsebuje 855 instanc z vsemi prej naštetimi numeričnimi 
neodvisnimi napovednimi spremenljivkami (zaporedna številka tekmovalca, število 
doseženih točk pri vsaki tekmovalni nalogi in seštevek vseh doseženih točk na 
tekmovanju), druga datoteka 262 instanc, tretja datoteka 271 instanc in četrta datoteka 
106 instanc. 
 
Tekmovalci so na tekmovanju Pišek prejeli 100 točk za pravilno rešeno nalogo in 0 
točk za nepravilno, nepopolno ali nerešeno nalogo. Vsak od udeležencev je na koncu 
tekmovanja lahko dosegel 0, 100, 200, 300, 400 ali 500 točk. Razpon med vrednostmi 
seštevka vseh doseženih točk smo želeli zmanjšati, zato smo ustvarili novo normirano 
spremenljivko. Vsaki tabeli smo dodali stolpec, v katerem smo s pomočjo Excelovih 
funkcij za vsakega udeleženca izračunali delež doseženih točk na tekmovanju Pišek. 
S tem smo ustvarili spremenljivko Delež, ki zavzema vrednosti med 0 in 1, pri čemer 
vrednost 1 pomeni, da je učenec uspešno rešil vse naloge in vrednost 0, da učencu ni 
uspelo pravilno rešiti nobene naloge. Spremenljivko Delež smo v fazi izgradnje 
modelov uporabili kot ciljno spremenljivko oz. odvisno napovedno spremenljivko. 
 
V procesu priprave podatkov smo izpeljali nove neodvisne napovedne spremenljivke. 
V vsaki od tabel smo za vsak koncept programiranja ustvarili en stolpec. V vsakem od 
stolpcev smo za vsakega tekmovalca s pomočjo Excelovih funkcij izračunali delež 
uspešno rešenih nalog, ki so v rešitvah vsebovale izbrani koncept. Nato smo dodali 
še devet stolpcev, v katerih smo za vsakega tekmovalca s pomočjo Excelovih funkcij 
izračunali delež uspešno rešenih nalog, ki so bile določene oblike oz. so vsebovale 
vsaj eno izmed otežitev programskega okolja. V nadaljevanju smo vse Excelove 
datoteke izvozili v format csv, saj nam je le-ta omogočal nadaljnjo obdelavo podatkov 
v programskem okolju R. 
 
Vsak tekmovalec je predstavljal vektor z več neodvisnimi napovednimi 
spremenljivkami, kar je osnova za izgradnjo napovednih modelov. Za lažji pregled nad 
vsemi napovednimi spremenljivkami smo ustvarili tabelo (Tabela 8). 
 
Napovedna 
spremenljivka 

Opis spremenljivke 

Tekmovalec Zaporedna številka tekmovalca.  
 

Pišek zoba zrna Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Pišek 
zoba zrna, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
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Ladja reši 
brodolomca 

Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Ladja 
reši brodolomca, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno 
rešil nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Neznani element Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Neznani 
element, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Tekač Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Tekač, 
in vrednostjo 0, če je tekmovalec napačno rešil nalogo ali 
naloge ni reševal. 
 

Skriti tartufi Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Skriti 
tartufi, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil nalogo 
ali naloge ni reševal. 
 

Zmajček in cekini Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Zmajček 
in cekini, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Pišek gre čez 
cesto 

Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Pišek 
gre čez cesto, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Robot potuje Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Robot 
potuje, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil nalogo 
ali naloge ni reševal. 
 

Veverica nabira 
želod 

Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Veverica 
nabira želod, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Martin v labirintu Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Martin v 
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labirintu, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Dostava paketov Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Dostava 
paketov, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Krt ustvarja Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Krt 
ustvarja, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Veverica izgubi 
lešnik 

Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Veverica 
izgubi lešnik, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Ubbi dubbi Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Ubbi 
dubbi, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil nalogo 
ali naloge ni reševal. 
 

Pišek pobira petice Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Pišek 
pobira petice, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Pišek in sef Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Pišek in 
sef, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil nalogo ali 
naloge ni reševal. 
 

Učitelj Grozni Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Učitelj 
Grozni, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil nalogo 
ali naloge ni reševal. 
 

Snežak riše 
snežinke 

Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Snežak 
riše snežinke, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
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Ježek pospravlja Numerična neodvisna napovedna spremenljivka, ki ima 
vrednost 100, če je tekmovalec pravilno rešil nalogo Ježek 
pospravlja, in vrednost 0, če je tekmovalec napačno rešil 
nalogo ali naloge ni reševal. 
 

Skupaj Skupno število točk, ki jih je tekmovalec dosegel na 
tekmovanju. 
 

Delež 
Oznaka: Delez 

Delež točk, ki jih je tekmovalec dosegel na tekmovanju Pišek. 
Izpeljana odvisna numerična spremenljivka je izračunana po 
formuli: 

Delez =
Skupaj

št. vseh možnih točk
 

 
Zaporedje ukazov 
Oznaka: ZU 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept zaporedje ukazov.  
Izpeljana neodvisna numerična spremenljivka je izračunana 
po formuli: 

ZU =
št.pravilno rešenih nalog ZU

št. vseh nalog ZU
 

 
 

Končna zanka 
Oznaka: KZ 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept končna zanka. Izpeljana neodvisna 
numerična spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

KZ =
št.pravilno rešenih nalog KZ

št. vseh nalog KZ
 

 
Zanka s pogojem 
Oznaka: ZP 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept zanka s pogojem. Izpeljana neodvisna 
numerična spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

ZP =
št.pravilno rešenih nalog ZP

št. vseh nalog ZP
 

 
Kompleksnejša 
zanka 
Oznaka: KOZ 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept kompleksnejša zanka. Izpeljana neodvisna 
numerična spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

KOZ =
št.pravilno rešenih nalog KOZ

št. vseh nalog KOZ
 

 



Ines Jelenec                                Magistrsko delo 

 67 

Vgnezdene zanke 
Oznaka: VZ 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept vgnezdene zanke. Izpeljana neodvisna 
numerična spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

VZ =
št.pravilno rešenih nalog VZ

št. vseh nalog VZ
 

 
Pogojni stavek 
Oznak: PS 

 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept pogojni stavek. Izpeljana neodvisna 
numerična spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

PS =
št.pravilno rešenih nalog PS

št. vseh nalog PS
 

 
Spremenljivka 
Oznaka: S 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept spremenljivka. Izpeljana neodvisna 
numerična spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

S =
št.pravilno rešenih nalog S

št. vseh nalog S
 

 
Niz 
Oznaka: N 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept niz. 
Izpeljana neodvisna numerična spremenljivka je izračunana 
po formuli: 
 

N =
št.pravilno rešenih nalog N

št. vseh nalog N
 

 
Operator 
Oznaka: O 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept operator. Izpeljana neodvisna numerična 
spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

O =
št.pravilno rešenih nalog O

št. vseh nalog O
 

 
Funkcija 
Oznaka: F 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in v katerih je 
prisoten koncept funkcija. Izpeljana neodvisna numerična 
spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

F =
št.pravilno rešenih nalog F

št. vseh nalog F
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Mreža brez 
aktivnosti 
Oznaka: MBA 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so oblike 
mreža brez aktivnosti. Izpeljana neodvisna numerična 
spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

MBA =
št.pravilno rešenih nalog MBA

št. vseh nalog MBA
 

 
Mreža z 
aktivnostmi 
Oznaka: MA 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so oblike 
mreža z aktivnostmi. Izpeljana neodvisna numerična 
spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

MA =
št.pravilno rešenih nalog MA

št. vseh nalog MA
 

 
Mreža s prostorsko 
razpršenimi 
aktivnostmi 
Oznaka: MPRA 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so oblike 
mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi. Izpeljana 
neodvisna numerična spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

MPRA =
št.pravilno rešenih nalog MPRA

št. vseh nalog MPRA
 

 
Mreža s 
prepovedanimi 
polji 
Oznaka: MPP 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so oblike 
mreža s prepovedanimi polji. Izpeljana neodvisna numerična 
spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

MPP =
št.pravilno rešenih nalog MPP

št. vseh nalog MPP
 

 
Mreža z vzorcem 
Oznaka: MV 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so oblike 
mreža z vzorcem. Izpeljana neodvisna numerična 
spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

 

MV =
št.pravilno rešenih nalog MV

št. vseh nalog MV
 

 
Vhod-izhod  
Oznaka: VI 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so oblike 
vhod-izhod. Izpeljana neodvisna numerična spremenljivka je 
izračunana po formuli: 
 

VI =
št.pravilno rešenih nalog VI

št. vseh nalog VI
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Želvja grafika  
Oznaka: ZG 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so oblike 
želvja grafika. Izpeljana neodvisna numerična spremenljivka 
je izračunana po formuli: 
 

ZG =
št.pravilno rešenih nalog ZG

št. vseh nalog ZG
 

 
Omejeno število 
delčkov  
Oznaka: OSD 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so imele 
omejitev števila delčkov. Izpeljana neodvisna numerična 
spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

OSD =
št.pravilno rešenih nalog OSD

št. vseh nalog OSD
 

 
Prisotnost testov  
Oznaka: PT 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so 
vsebovale teste. Izpeljana neodvisna numerična 
spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

PT =
št.pravilno rešenih nalog PT

št. vseh nalog PT
 

 
Brez otežitev 
Oznaka: BO 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so bile brez 
otežitev. Izpeljana neodvisna numerična spremenljivka je 
izračunana po formuli: 

BO =
št.pravilno rešenih nalog BO

št. vseh nalog BO
 

 
 

Razširjen nabor 
delčkov  
Oznaka: RND 

Delež nalog, ki jih je tekmovalec pravilno rešil in so 
vsebovale razširjen nabor delčkov. Izpeljana neodvisna 
numerična spremenljivka je izračunana po formuli: 
 

RND =
št.pravilno rešenih nalog RND

št. vseh nalog RND
 

 
Tabela 8: Poimenovanje in opis spremenljivk 

7.3.3 Postopek obdelave podatkov 
 
Odgovore na raziskovalna vprašanja smo poiskali z obdelavo podatkov o dosežkih 
učencev na tretjem poskusnem tekmovanju Pišek. Z izračunom indeksa težavnosti 
nalog in indeksa diskriminativnosti nalog ter z interpretacijo dobljenih rezultatov smo 
odgovorili na prvo in drugo raziskovalno vprašanje. Za pridobitev odgovorov na 
preostala raziskovalna vprašanja smo dobljene podatke obdelali z metodo strojnega 
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učenja, imenovano naključni gozdovi. Za modeliranje smo uporabili programsko okolje 
R. Podatkov nismo delili na učno in testno množico. Namesto napovedi izgrajenih na 
testni množici smo uporabili out-of-bag napovedi (James idr., 2013). S povprečno 
kvadratno napako, determinacijskim koeficientom in korelacijskim koeficientom smo 
preverili uspešnost napovednega modela. V nadaljevanju smo z merama povprečno 
zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče ocenili informativnost 
neodvisnih napovednih sprmenljivk in na podlagi dobljenih ocen interpretirali 
napovedne modele. Pri interpretaciji smo si pomagali z indeksom težavnosti, ki smo 
ga za vsako nalogo in napovedno spremenljivko izračunali s pomočjo Excelovih 
funkcij. Za lažje razumevanje raziskave smo v nadaljevanju podrobneje opisali indek 
teževnosti in diskriminativnosti ter predstavili metodo Naključni gozdovi, pri čemer smo 
jasno opredelili vse mere, ki smo jih uporabili za vrednotenje napovednih modelov in 
pomembnosti neodvisnih napovednih spremenljivk. 
 
7.3.3.1 Naključni gozdovi 
 
Naključni gozdovi so algoritem nadzorovanega strojnega učenja, ki se pogosto 
uporablja pri problemih klasifikacije in regresije. Algoritem na izbranih vzorcih gradi 
ansambel odločitvenih dreves v primeru klasifikacije oz. ansambel regresijskih dreves 
v primeru regresije. Naključni gozdovi torej namesto enega napovednega modela 
gradijo več napovednih modelov, ki predstavljajo ansambel. Ansambli so učinkovit 
način za zmanjševanje napovedne napake modela, saj je napovedna napaka 
ansambla manjša od napovedne napake posameznih modelov. Ansambli s svojim 
načinom delovanja zmanjšajo varianco napovedi in preprileganje modelom. Poznamo 
homogene in heterogene ansamble. Za homogene ansamble je značilno, da vzorčijo 
podatke in s tem dobijo različne vzorce, na katerih z istim algoritmom ustvarijo različne 
napovedne modele. Za razliko od homogenih ansamblov heterogeni ansambli 
uporabljajo iste podatke, na katerih zgradijo napovedne modele z različnimi algoritmi. 
V ansamblu vsak napovedni model napove vrednost ciljne spremenljivke (Rokach, 
2010). Torej ansambel pri regresijskih problemih s povprečenjem združi vse 
napovedane vrednosti ciljne spremenljivke v eno napoved. V klasifikacijskih problemih 
povprečenje poteka prek večinskega glasovanja. Večinsko glasovanje s štetjem 
odkrije največkrat napovedano vrednost ciljne spremenljivke in jo določi kot 
napovedano vrednost ciljne spremenljivke (Cutler idr.,2011). Naključni gozdovi je kot 
rečeno lahko homogen ansambel odločitvenih dreves v primeru klasifikacije ali 
regresijskih dreves v primeru regresije. Vsako drevo se uči na naključnem vzorcu 
učnih podatkov in v vsakem koraku gradnje izbira med naključnim naborom neodvisnih 
napovednih spremenljivk. 
 
Izbira vzorca učnih podatkov poteka z metodo, imenovano vrečenje (ang. bagging). 
Vrečenje z izbori s ponavljanjem ustvari različne vzorce v velikosti učne množice. Učni 
primeri, ki niso zajeti v vzorcu, se imenujejo out-of-bag primeri (James idr., 2013). V 
splošnem je pri metodi out-of-bag verjetnost, da primer ostane zunaj vzorca, 0.368, 
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kar lahko demonstriramo. Imejmo N primerov in naj bo p verjetnost, da je primer a 
izbran. Potem velja p =  1

N
. Od tod sledi, da je verjetnost, ko primer a ni izbran, enaka 

1 − p. Torej zapišemo 1 − p = 1 −  1
N
. Naj bo q verjetnost, da v N izborih s 

ponavljanjem primer a ni izbran. Potem velja q =  (1 − 1
N

)N. Izračun lim
N→∞

(1 − 1
N

)N =

 lim
N→−∞

(1 + 1
N

)−N = e−1 ≐ 0,368 nam pokaže, da je verjetnost, da primer ostane zunaj 

vzorca, res enaka 0,368. Vrečenje posamezni učni primer ne umesti v 37 % vzorcev, 
zato lahko učne primere, ki niso prisotni v določenih napovednih modelih, uporabimo 
kot testne primere v teh modelih in izračunamo napako napovednega modela (James 
idr., 2013). 
 
Vzorčenje neodvisnih napovednih spremenljivk poteka z metodo, imenovano naključni 
podprostori. Metoda v vsakem koraku izgradnje odločitvenega drevesa naključno 
oblikuje podmnožico spremenljivk, pri čemer je moč podmnožice vnaprej določena. 
Vrednosti spremenljivk določajo, katero poddrevo bo v procesu izgradnje 
obravnavano, zato algoritem iz dane podmnožice vedno izbere spremenljivko, ki vodi 
k najmanjši varianci primerov v levem in desnem poddrevesu. Podmnožica 
spremenljivk vsebuje od enega do a elementov, pri čemer je a št. vseh neodvisnih 
napovednih spremenljivk. V primeru, ko je velikost podmnožice spremenljivk enaka 1, 
velja, da algoritem v vsakem koraku izgradnje odločitvenega drevesa naključno izbere 
eno neodvisno napovedno spremenljivko iz množice vseh neodvisnih napovednih 
spremenljivk. Kadar je moč podmnožice enaka a, so v vsakem koraku izgradnje 
izbrane vse neodvisne napovedne spremenljivke (Breiman, 2001). 
 
Metoda naključni gozdovi zmanjša varianco napovedi drevesnih algoritmov in pogosto 
doseže zelo visoko napovedno točnost. Kljub temu ima metoda tudi slabo stran. 
Rezultate, pridobljene z metodo naključni gozdovi, je zelo težko interpretirati, saj je 
množica več sto dreves nepregledna in nerazumljiva za uporabnika (Kononenko in 
Robnik Šikonja, 2010). 
 
7.3.3.1.1 Regresijska drevesa 
 
Za gradnjo regresijskih dreves se uporabljajo učni primeri z zvezno odvisno 
napovedno spremenljivko. Vsi učni primeri so opisani z vektorjem vrednosti neodvisnih 
napovednih spremenljivk, pri čemer so vrednosti spremenljivk zvezne ali diskretne 
(Kononenko in Robnik Šikonja, 2010). 
 
Regresijsko drevo je sestavljeno iz notranjih vozlišč, vej in listov. Vozlišča ustrezajo 
neodvisnim napovednim spremenljivkam, veje podmnožicam vrednosti spremenljivk 
in listi funkciji, ki preslika vektor neodvisnih napovednih spremenljivk v napovedano 
vrednost. Za preslikavo vektorja se najpogosteje uporablja konstantna funkcija, ki z 
izračunom povprečne vrednosti odvisnih spremenljivk vseh učnih primerov v listu 
določi vrednost napovedne spremenljivke (Kononenko in Robnik Šikonja, 2010). 
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Osnovni algoritem gradnje regresijskih dreves deluje na sledeč način. Algoritem 
preveri in ustvari list, če je to mogoče. V nasprotnem primeru izbere najboljšo 
neodvisno napovedno spremenljivko in ustvari vozlišče, ki razdeli primere v dve čim 
bolj čisti podmnožici. Algoritem se ponavlja toliko časa, dokler so v drevesu prisotna 
vozlišča (Kononenko in Robnik Šikonja, 2010). 
 
Zgrajeno drevo je enostavno za interpretacijo, saj predstavlja simboličen opis in 
povzetek zakonitosti danega problema. Iz drevesa zlahka razberemo zakonitosti in 
strukturo problema, napovedi (regresije). Drevo uporabimo za določanje vrednosti 
odvisne napovedne spremenljivke novih primerov. V skladu z vektorjem neodvisnih 
napovednih spremenljivk se pomikamo od korena (začetnega vozlišča) po ustreznih 
vejah do lista. Vrednost odvisne napovedne spremenljivke za dani vektor določimo s 
funkcijo v listu drevesa (Kononenko in Robnik Šikonja, 2010). 
 
7.3.3.2 Mere za določanje uspešnosti napovednega modela 
 
Vhodni podatki in nastavitve določenih parametrov, kot sta število odločitvenih dreves 
in velikost podmnožice neodvisnih napovednih spremenljivk, vplivajo na točnost 
napovednega modela, izgrajenega z metodo naključni gozdovi. Za ugotavljanje 
uspešnosti napovednega modela potrebujemo izračune, s katerimi bomo ugotovili, v 
kolikšni meri se napovedane vrednosti ujemajo z dejanskimi vrednostmi. Povedano 
drugače, za vsako napovedano vrednost moramo ugotoviti, za koliko je oddaljena od 
dejanske vrednosti. V regresijskih problemih za ugotavljanje uspešnosti modela 
največkrat uporabimo povprečno kvadratno napako, determinacijski koeficient in 
korelacijski koeficient. Tudi v naši analizi smo uporabili omenjene mere. Njihove 
vrednosti smo dobili ob upoštevanju dejanskih vrednosti in napovedanih vrednosti out-
of-bag primerov. 
 
7.3.3.2.1 Povprečna kvadratna napaka 
 
V regresijskih problemih za ugotavljanje točnosti napovednega modela najpogosteje 
uporabljamo povprečno kvadratno napako (Mean squared error, simbol MSE). Le-to 
izračunamo po formuli MSE = 1

n
∑ (yi − y�i)2n
i=1 , kjer spremenljivka yi predstavlja 

dejansko vrednost, y�i napovedano vrednost in n število vseh instanc. Povprečna 
kvadratna napaka predstavlja povprečje kvadratnih razlik oz. napak med dejanskimi 
in napovedanimi ciljnimi vrednostmi (Brownlee, 2021). Kvadrat razlike poskrbi, da so 
vse vrednosti, ki jih dobimo znotraj vsote, pozitivne. Poleg tega kvadriranje povzroči 
znatno povečanje že tako velikih napak, kar vodi do bistveno večjih vrednosti 
povprečnih kvadratnih napak v netočnih modelih (Brownlee, 2021). Vrednost 
povprečne kvadratne napake je majhna, kadar so napovedane vrednosti blizu 
dejanskim vrednostim, in je velika, kadar so nekatere napovedane vrednosti zelo 
oddaljene od dejanskih vrednosti (James idr., 2013). Idealna vrednost povprečne 
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kvadratne napake je enaka 0, kar pomeni, da so vse napovedane vrednosti skladne z 
dejanskimi vrednostmi. Idealno vrednost dobimo zgolj takrat, ko obravnavamo trivialne 
probleme (Brownlee, 2021). 
 
7.3.3.2.2 Determinacijski koeficient 
 
Informativnost aritmetične sredine napovedi, ki jo v našem primeru računa ansambel 
dreves, je odvisna od razpršenosti dejanskih vrednosti okrog povprečja. Bolj ko so 
podatki razpršeni, manjša je izpovedna moč aritmetične sredine. Prvi razmislek o 
načinu merjenja razpršenosti podatkov pogosto vodi do ugotovitve, da z izračunom 
vseh odklonov vrednosti od aritmetične sredine in seštevkom dobljenih razlik dobimo 
podatek o razpršenosti podatkov. Takšen premislek je žal napačen, saj iz definicije 
aritmetične sredine sledi, da se vsota negativnih odklonov uravnovesi z vsoto 
pozitivnih odklonov. Ustrezen izračun razpršenosti podatkov okrog aritmetične sredine 
dobimo z varianco (simbol σ2). Le-to izračunamo kot povprečje kvadratnih odklonov 
dejanskih vrednosti yi od aritmetične sredine y�. Varianci zato pripada sledeča formula: 

σ2 = 1
n
∑ (yi − y�)2n
i=1  (Čibej, 2005). 

 
Varianco napovedi zapišemo kot vsoto pojasnjene in nepojasnjene variance. 
1
n
∑ (yi − y�)2n
i=1 = ∑ (y�i − y�)2n

i=1 + ∑ (yi − y�i)2n
i=1 , saj velja (y�i − y�) +  (yi − y�i) =  yi − y�.  

Od tod sledi 1 = ∑ (y�i−y�)2n
i=1 +∑ (yi−y�)2n

i=1
1
n
∑ (yi−y�)2n
i=1

=  ∑ (y�i−y�)2n
i=1

1
n
∑ (yi−y�)2n
i=1

+ ∑ (yi−y�i)2n
i=1

1
n
∑ (yi−y�)2n
i=1

 (Kraner Šumenjak, 

2011). Prvi količnik na desni strani nam pove, kolikšen del variance je pojasnjen. Ta 
količnik imenujemo determinacijski koeficient in ga označimo z R2. Determinacijski 
koeficient izraža delež variance odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z 
regresijskim modelom (Kraner Šumenjak, 2011). Determinacijski koeficient torej 
pove, v kolikšni meri se dejanske vrednosti prilagajo regresijski premici 
napovednega modela. Koeficient izračunamo po formuli: 

R2 = 1 − ∑ (yi−y�i)2n
i=1
∑ (yi−y�)2n
i=1

, 

kjer spremenljivka yi predstavlja dejansko vrednost, y�i napovedano vrednost, y� 
pričakovano aritmetično sredino izračunano na podlagi dejanskih vrednosti in n število 
vseh instanc (Coefficient of Determination, b. d.). 
 
Determinacijski koeficient zavzame vrednosti na intervalu med 0 in 1. Vrednost 0 
pomeni, da napovedni model ne pojasni razpršenosti podatkov okrog aritmetične 
sredine, vrednost 1 pa pomeni, da napovedni model v celoti pojasni razpršenost 
podatkov okrog aritmetične sredine. Višja ko je vrednost determinacijskega 
koeficienta, bolje se podatki prilegajo regresijski premici in uspešnejši je naš model. 
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7.3.3.2.3 Korelacijski koeficient 
 
Korelacijski koeficient (Pearsonov koeficient, simbol ρ) uporabljamo za merjenje 
korelacije med dejanskimi vrednostmi yi in napovedanimi vrednostmi y�i. Koeficient 
izračunamo po sledeči formuli: 
 

ρ =
∑ (n
i=1 yi−y� )⋅(y�i−y��i)

n
∑ (yi−y� )2n
i=1

n ⋅
∑ (y�i−y��i )2
n
i=1

n

=  
∑ (n
i=1 yi−y� )⋅(y�i−y��i)

n
σyi⋅ σy�i

 (Kononenko in Robnik Šikonja, 2010). 

 
Korelacijski koeficient zavzame vrednosti na intervalu med -1 in 1. Vrednost -1 
ponazarja popolno negativno korelacijo, vrednost 0 popolno nekoreliranost in vrednost 
1 popolno korelacijo. Za praktične regresijske modele so smiselne vrednosti 
korelacijskega koeficienta na intervalu med 0 in 1. Korelacijski koeficient si želimo 
maksimirati, ker višja ko je vrednost koeficienta, uspešnejši je naš model (Kononenko 
in Robnik Šikonja, 2010). 
 
7.3.3.3 Mere za ocenjevanje pomembnosti neodvisnih napovednih spremenljivk 
 
Za uspešno razumevanje in interpretiranje napovednih modelov je potrebno 
poznavanje informativnosti neodvisnih napovednih spremenljivk. Pomembnost 
napovednih spremenljivk, ki predstavlja vpliv napovednih spremenljivk na ciljno, 
regresijsko spremenljivko, določimo s pomočjo različnih mer. V nadaljevanju si bomo 
pogledali dve meri, ki sta implementirani v programskem okolju R. To sta povprečno 
zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče. 
 
7.3.3.3.1 Povprečno zmanjševanje točnosti  
 
Z mero povprečno zmanjševanje točnosti (Mean Decrease Accuracy, simbol 
%IncMSE) izračunamo, v kolikšni meri se zmanjša uspešnost napovednega modela, 
če naključno permutiramo vrednosti ene napovedne spremenljivke. Višja kot je 
dobljena vrednost, pomembnejša je vloga napovedne spremenljivke v napovednem 
modelu. Z interpretacijo dobljenih rezultatov ugotovimo, za koliko bi se zmanjša 
točnost napovednega modela, če izbrane spremenljivke ne bi upoštevali pri gradnji 
napovednega modela (Dewi in Chen, 2019). 
 
Izračun vrednosti %IncMSE poteka na naslednji način. Algoritem najprej izmeri 
povprečno kvadratno napako (MSE1) na out-of-bag vzorcu. V nadaljevanju naključno 
permutira vrednosti ene napovedne spremenljivke in ponovno izgradi vsa odločitvena 
drevesa, v katerih je bila prisotna izbrana spremenljivka. Nato na spremenjenem out-
of-bag vzorcu ponovno izmeri povprečno kvadratno napako (MSE2) in z izračunom 
razlike med dobljenima povprečnima kvadratnima napakama določi pomembnost 
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permutirane spremenljivke. Opisani postopek ponovi za vse napovedne spremenljivke 
(Dewi in Chen, 2019). 
 
7.3.3.3.2 Povprečno zmanjševanje nečistoče 
 
Drevesa, ki temeljijo na regresiji, uporabljajo povprečno kvadratno napako za izračun 
nečistoče. Z njo določijo, katera napovedna spremenljivka iz danega nabora naj deli 
vozlišče, da bodo dobljene podmnožice podatkov čim bolj čiste. Vedno je izbrana tista 
spremenljivka, ki vodi do najmanjše vrednosti nečistoče. Poznavanje vrednosti 
nečistoče nam omogoča, da ugotovimo, za koliko se je zmanjšanja nečistoča, ko je 
bila izbrana določena napovedna spremenljivka. V napovednem modelu zmanjšanje 
nečistoče izmerimo z izračunom razlike med nečistočo vozlišča in obteženo vsoto 
nečistoč podrejenih vozlišč. Dobljene vrednosti uporabljamo za izračun pomembnosti 
napovedne spremenljivke (Nembrini idr., 2018). 
 
Pomembnosti napovedne spremenljivke v napovednem modelu, izgrajenem z metodo 
naključni gozdovi, določimo z mero povprečnega zmanjšanja nečistoče (Mean 
Decrease Gini, simbol IncNodePurity). Njeno vrednost določimo s seštevkom vseh 
vrednosti zmanjšanj nečistoče, ki jih povzroči izbrana napovedna spremenljivka, pri 
čemer dobljeno vsoto povprečimo s številom dreves v gozdu. Višja vrednost mere 
povprečno zmanjšanje nečistoče pomeni pomembnejšo vlogo napovedne 
spremenljivke v napovednem modelu (Nembrini idr., 2018). 
 
7.3.3.4 Mere za določanje težavnosti nalog in diskriminativnosti nalog 
 
Težavnost naloge ocenjujemo z indeksom težavnosti. Za oceno diskriminativnosti 
naloge oz. vpliva naloge na nastanek razlik v dosežkih učencev uporabljamo indeks 
diskriminativnosti. Obe meri bomo v nadaljevanju natančneje opisali. 
 
7.3.3.4.1 Indeks težavnosti 
 
Indeks težavnosti nalog je definiran kot povprečen delež doseženih točk učencev pri 
posamezni nalogi. Indeks težavnosti vedno zavzema vrednost med 0 in 1. 
Zahtevnejša ko je naloga, nižji je indeks težavnosti (Cankar idr., 2014). Meja za 
zahtevne naloge je običajno postavljena pri vrednosti 0,33. Meja za lahko nalogo pa 
pri vrednosti 0,70. 
 
O indeksu težavnosti spremenljivke govorimo takrat, ko v izračunu upoštevamo zgolj 
naloge, ki vsebujejo isto spremenljivko. Indeks težavnosti spremenljivke je torej 
definiran kot povprečen delež doseženih točk učencev pri nalogah z isto 
spremenljivko. 
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7.3.3.4.2 Indeks diskriminativnosti 
 
Za izračun indeksa diskriminativnosti razdelimo vzorec na polovico glede na dosežek 
na tekmovanju. Indeks diskriminativnosti definiramo kot razliko med indeksom 
težavnosti naloge zgornje polovice vzorca in indeksom težavnosti naloge spodnje 
polovice vzorca. Indeks diskriminativnosti nam pove, v kolikšni meri naloga ločuje med 
dosežki učencev. Indeks zavzame vrednost med -1 in 1. Pozitiven indeks pomeni, da 
so učenci zgornje polovice uspešno reševali nalogo, učenci spodnje polovice pa manj 
uspešno. Negativni indeks pa pomeni, da so učenci spodnje polovice uspešno reševali 
nalogo, učenci zgornje polovice pa manj uspešno. Vrednost indeksa okoli nič 
ponazarja, da so učenci iz obeh polovic približno enako dobro reševali nalogo 
(Classroom assessment, b. d.). Za namen magistrskega dela smo vzorec razdelili na 
tretjine in indeks diskriminativnosti definirali kot razliko med indeksom težavnosti 
naloge zgornje tretjine vzorca in indeksom težavnosti spodnje tretjine vzorca. S tem 
smo dosegli, da bo indeks bolj občutljiv na razlike v dosežkih učencev, kar nam bo 
omogočilo lažjo interpretacijo podatkov. 
 
Indeks diskriminativnosti obravnavamo v povezavi z indeksom težavnosti. Če je 
indeks težavnosti zelo visok, pomeni, da je naloga lahka za reševanje in so jo rešili vsi 
učenci, kar vodi do nizkega indeksa diskriminativnosti. Podobno velja, ko je naloga 
zelo težka za reševanje. V teh primerih bo nalogo rešilo zelo malo učencev z zgornje 
tretjine in še manj učencev iz spodnje tretjine. To bo zopet vodilo do nizkega indeksa 
diskriminativnosti. Povedano drugače, kadar je indeks težavnosti zelo visok ali zelo 
nizek, je absolutna vrednost indeksa diskriminativnosti nizka. 
 
7.3.3.5 Naključni gozdovi v programskem okolju R  
 
Vse napovedne modele smo zgradili v programskem okolju R. Le-to ima vgrajeno 
knjižnico randomForest in omogoča enostavno gradnjo naključnih gozdov. Knjižnica 
ni vključena v osnovni paket, zato jo moramo najprej uvoziti z uporabo ukaza 
libary(randomForest). Nato izgradimo napovedne modele. Metodo naključni gozdovi 
uporabimo z vgrajeno funkcijo randomForest(formula, data, mtry, ntree, importance = 
TRUE), ki ji določimo vrednosti vhodnih parametrov. S parametrom formula definiramo 
ciljno spremenljivko in neodvisne napovedne spremenljivke, ki jih bo funkcija uporabila 
pri izgradnji modela. Najprej zapišemo ime ciljne spremenljivke in pripišemo znak tilda 
(~). Nato navedemo napovedne spremenljivke. Če želimo uporabiti vse napovedne 
spremenljivke, za znakom zapišemo piko (.). Če želimo uporabiti zgolj določene 
napovedne spremenljivke, za znakom zapišemo imena izbranih napovednih 
spremenljivk in jih med seboj povežemo z znakom plus (+). V vseh napovednih 
modelih, ki smo jih izgradili, je bila ciljna spremenljivka delež in je predstavljala 
dosežek učenca na tretjem poskusnem tekmovanju Pišek. Napovedne spremenljivke 
smo dosledno spreminjali. V enem od modelov (Slika 24) smo uporabili ciljno 
spremenljivko delež in napovedne spremenljivke omejeno število delčkov, prisotnost 
testov in brez otežitev. To smo zapisali s sledečo sintakso Delez ~ OSD + PT + BO . 
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V nadaljevanju v funkciji randomForest določimo vrednost parametra data. S tem 
parametrom definiramo, na katerih podatkih naj bo model zgrajen. V našem primeru 
smo konstantno spreminjali vrednost omenjenega parametra, saj smo za vsako 
tekmovalno kategorijo uporabili drugo csv datoteko. Funkcija randomForest vsebuje 
tudi parameter mtry. Z njim določimo, koliko neodvisnih napovednih spremenljivk naj 
bo v vsakem vozlišču izbranih za gradnjo regresijskih dreves. Parameter mtry 
zavzema vrednosti od 1 do števila napovednih spremenljivk. Parameter ima močen 
vpliv na točnost napovednih modelov, zato smo v našem primeru izgradili napovedne 
modele za vse vrednosti mtry in opazovali njihovo natančnost. Funkciji smo določili 
tudi vrednost parametra ntree, s katerim smo opredelili število odločitvenih dreves, ki 
jih je vseboval naključni gozd. V procesu preizkušanja napovednih modelov smo 
zgradili več modelov z različnim številom dreves. Modeli so bili stabilni in se niso med 
seboj bistveno razlikovali, zato smo se odločili, da bomo podatke analizirali na modelih 
s 500-timi regresijskimi drevesi. Vrednost parametra importance nismo spreminjali. 
  
Sintaksa, ki smo jo uporabili pri gradnji napovednega modela z napovednimi 
spremenljivkami tipa otežitve programskega okolja v kategoriji od 4. do 6. razreda 
(napredni), je prikazana na spodnji sliki (Slika 24). Uporabili smo funkcijo 
randomForest in ji določili vrednosti parametrov. Ciljna spremenljivka je bila 
spremenljivka Delez, neodvisne napovedne spremenljivke so bile spremenljivke OSD, 
PT in BO (pomen kratic je pojasnjen v Tabela 8). Z nastavitvijo parametra data smo 
določili, da model pridobi podatke iz ustrezne csv datoteke. Parametru ntree smo 
nastavili vrednost 500. Vrednost parametra mtry smo določili v klicu funkcije 
BuildModel1. Le-ta je bila v prvem modelu enaka ena. V nadaljevanju programa smo 
v sintaksi jezika R zapisali formulo za povprečno kvadratno napako, determinacijski 
koeficient in korelacijski koeficient. 
 

 
Slika 24: Izgradnja naključnih gozdov v okolju R 
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Na spodnji sliki (Slika 25) je prikazan izpis, ki smo ga dobili za zgoraj prikazani model 
(Slika 24) z vrednostjo mtry = 3. V izpisu so na začetku zapisane vrednosti mer za 
določanje uspešnosti modela, ki jim sledi izpis randomForest z vsemi nastavljenimi 
parametri. Temu sledi izpis vrste naključnega gozda, ki je v našem primeru regresijski. 
Izpisu vrste sledi izpis števila dreves v naključnem gozdu. Izpisu števila dreves sledi 
izpis števila upoštevanih napovednih spremenljivk v vsakem vozlišču vsakega izmed 
dreves v modelu. Zapis torej ponazarja vrednost mtry. Temu izpisu sledita še vrednost 
povprečne kvadratne napake in odstotek pojasnjene variance. Na koncu sta za vsako 
neodvisno napovedno spremenljivko v modelu zapisani pripadajoči vrednosti mer 
povprečno zmanjšanje točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče. 
 

 
Slika 25: Izpis vrednosti mer za določanje uspešnosti napovednega modela in pomembnosti napovednih 

spremenljivk v okolju R 

 

7.4 Analiza podatkov 
 
V poglavju se ukvarjamo s težavnostjo in diskriminativnostjo nalog. Za ta namen smo 
uporabili meri indeks težavnosti in indeks diskriminativnosti, ki smo ju definirali na 
strani 75. Ob upoštevanju mere indeks težavnosti smo morali biti pozorni, da nižja 
vrednost indeksa težavnosti pomeni večjo težavnost naloge. V nadaljevanju poglavja 
smo za vsako tekmovalno skupino izgradili napovedne modele z metodo naključni 
gozdovi, ki smo jo opisali na strani 70. Pomembnost neodvisnih napovednih 
spremenljivk v napovednih modelih smo ocenili z merama povprečno zmanjšanje 
točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče. Meri smo opisali na strani 74. Z indeksom 
težavnosti spremenljivk, ki smo ga definirali na strani 75, smo izračunali težavnost 
spremenljivk. Med težavnostjo napovednih spremenljivk in njihovo pomembnostjo v 
napovednih modelih smo poskusili odkriti povezavo in z njo pojasniti vpliv težavnosti 
spremenljivk na njihovo pomembnost v napovednem modelu. 
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7.4.1 Indeks težavnosti in diskriminativnosti nalog 
 
Znotraj tekmovalnih skupin smo za vsako nalogo izračunali indeks težavnosti in 
diskriminativnosti. S tem smo ocenili težavnost nalog in preverili, v kolikšni meri 
preučevana naloga ločuje dosežke učencev zgornje tretjine od dosežkov učencev 
spodnje tretjine.  
 
7.4.1.1 Od 4. do 6. razreda (začetniki) 
 
Od 4. razreda do 6. razreda (začetniki) 
Naloga Indeks težavnosti Indeks 

diskriminativnosti 
Pišek zoba zrna (1. naloga) 0,969 0,095 
Ladja reši brodolomca (2. naloga) 0,945 0,170 
Neznani element (3. naloga) 0,856 0,396 
Tekač (4. naloga) 0,869 0,435 
Skriti tartufi (5. naloga) 0,733 0,802 

Tabela 9: Indeks težavnosti in diskriminativnosti nalog iz tekmovalne skupine od 4. do 6. razreda (začetniki) 

V tekmovalni skupini od 4. do 6. razreda (začetniki) so bile učencem vse naloge lahke 
za reševanje. Učenci so bili najbolj uspešni pri reševanju prve naloge (i1 = 0,969) in 
najmanj pri reševanju zadnje naloge (i5 =  0,733).  
 
Prva in druga naloga na tekmovanju (iD1 = 0,095, iD2 = 0,170) slabo razlikujeta 
dosežke učencev iz zgornje tretjine in učencev iz spodnje tretjine. Obe nalogi sta bili 
učencem lahki za reševanje, kar je povzročilo majhne razlike v dosežkih učencev. 
Največjo vrednost indeksa diskriminativnosti (iD5 = 0,802) ima peta naloga. Le-ta 
najbolje loči med dosežki učencev iz zgornje in spodnje tretjine, saj ima najnižji indeks 
težavnosti med vsemi obravnavanimi nalogami (i5 =  0,733). 
 
7.4.1.2 Od 4. do 6. razreda (napredni) 
 
Od 4. razreda do 6. razreda (napredni) 
Naloga Indeks težavnosti Indeks 

diskriminativnosti 
Zmajček in cekini (1. naloga) 0,747 0,724 
Pišek gre čez cesto (2. naloga) 0,399 0,908 
Robot potuje (3. naloga) 0,399 0,931 
Veverica nabira želod (4. naloga) 0,283 0,770 
Martin v labirintu (5. naloga) 0,134 0,391 
Tabela 10: Indeks težavnosti in diskriminativnosti nalog iz tekmovalne skupine od 4. do 6. razreda (napredni) 
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V tekmovalni skupini od 4. do 6. razreda (napredni) so bili učenci najbolj uspešni pri 
reševanju prve naloge (i1 =  0,747) in najmanj pri reševanju zadnje naloge (i5 =
 0,134). Prva naloga je bila učencem lahka za reševanje, druga in tretja naloga sta bili 
srednje zahtevni, četrta in peta naloga pa težki za reševanje. Zanimivo je, da imata 
druga in tretja naloga enaki vrednosti indeksa težavnosti (i2 =  i3 =  0,399). 
 
Druga in tretja naloga (iD2 =  0,908, iD3 =  0,931) dobro ločujeta dosežke učencev iz 
zgornje in spodnje tretjine. Čeprav sta bili obe nalogi, upoštevajoč indeks težavnosti, 
učencem enako zahtevni za reševanje, je tretja naloga povzročila večje razlike med 
dosežki učencev iz zgornje in spodnje tretjine. Med dosežki učencev najslabše loči 
peta naloga (iD5 =  0,391), kar pojasnimo z nizko vrednostjo indeksa težavnosti pete 
naloge (i5 =  0,134). 
 
7.4.1.3 Od 7. do 9. razreda (začetniki) 
 
Od 7. razreda do 9. razreda (začetniki) 
Naloga Indeks 

težavnosti 
Indeks 
diskriminativnosti 

Dostava paketov (1. naloga) 0,870 0,344 
Skriti tartufi (2. naloga) 0,829 0,467 
Krt ustvarja (3. naloga) 0,602 0,911 
Veverica in izgubljeni lešniki (4. 
naloga) 

0,554 0,956 

Ubbi dubbi (5. naloga) 0,078 0,233 
Tabela 11: Indeks težavnosti in diskriminativnosti nalog iz tekmovalne skupine od 7. do 9. razreda (začetniki) 

V tekmovalni skupini od 7. do 9. razreda (začetniki) sta bili prva in druga naloga lahki 
ter tretja in četrta naloga srednje zahtevni. Zadnja naloga je bila zelo težka, kar 
ponazarja nizka vrednost indeksa težavnosti (i5 = 0,078). Učenci so bili najbolj 
uspešni pri reševanju prve naloge (i1 = 0,870) in najmanj pri reševanju zadnje naloge 
(i5 = 0,078). 
 
Tretja in četrta naloga (iD3 = 0,911, iD4 = 0,956) dobro ločujeta dosežke učencev 
zgornje in spodnje tretjine. Kot smo že zapisali, je prva naloga upoštevajoč indeks 
težavnosti lahka za reševanje, zadnja naloga pa zelo težka in prav to sta razloga, da 
obe nalogi ustvarjata majhne razlike v dosežkih učencev in imata posledično nizki 
pozitivni vrednosti indeksa diskriminativnosti (iD1 = 0,344,  iD5 = 0,233).  
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7.4.1.4 Od 7. do 9. razreda (napredni) 
 
Od 7. razreda do 9. razreda (napredni) 
Naloga Indeks težavnosti Indeks 

diskriminativnosti 
Pišek pobira petice (1. naloga) 0,533 0,943 
Pišek in sef (2. naloga) 0,476 0,971 
Učitelj grozni (3. naloga) 0,286 0,800 
Snežak riše snežinke (4. 
naloga) 

0,381 0,771 

Ježek pospravlja (5. naloga) 0,076 0,229 
Tabela 12: Indeks težavnosti in diskriminativnosti nalog iz tekmovalne skupine od 7. do 9. razreda (napredni) 

V tekmovalni skupini od 7. do 9. razreda (napredni) so bile prva, druga in četrta naloga 
srednje zahtevne. Tretja in peta naloga sta bili težki. Učenci so bili najbolj uspešni pri 
reševanju prve naloge (i1 = 0,533) in najmanj uspešni pri reševanju zadnje naloge 
(i5 = 0,076). Podobno kot v tekmovalni skupini od 7. do 9. razreda (začetniki) je tudi 
tu imela zadnja naloga zelo nizek indeks težavnosti, kar pomeni, da je bila zelo težka 
za reševanje. 
 
Prve tri naloge (iD1 = 0,943,  iD2 = 0,971,  iD3 = 0,800) dobro ločujejo dosežke učencev 
zgornje in spodnje tretjine. Nekoliko manj razlik je v dosežkih učencev povzročila 
četrta naloga (iD4 = 0,7714). Le-ta je bila učencem lažja za reševanje kot tretja naloga. 
Največje razlike v dosežkih učencev zgornje in spodnje tretjine je povzročila peta 
naloga (iD5 = 0,2286), saj je imela nizko vrednost indeksa težavnosti (i5 = 0,076). 
 
7.4.2 Programski koncepti 
 
Izračunali smo težavnost vseh programskih konceptov, ki so prisotni v rešitvah nalog 
iz tekmovalne skupine od 4. do 6. razreda (začetniki). Dobili smo sledeče rezultate 
(Tabela 13). 
 

Programski koncepti Indeks težavnosti 
Zaporedje ukazov 0,874 
Končna zanka 0,851 
Pogojni stavek 0,795 

Tabela 13: Težavnost programskih konceptov iz tekmovalne skupine od 4. do 6. razreda (začetniki) 

Zaporedje ukazov je najlažji programski koncept, končna zanka nekoliko težji 
programski koncept in pogojni stavek najtežji programski koncept. Ob upoštevanju 
zapisane interpretacije menimo, da je naloga, ki je rešljiva z uporabo končne zanke, 
težja od naloge, ki je rešljiva z uporabo zaporedja ukazov. Posledično sta dve različni 
nalogi, ki uporabljata enake programske koncepte, enako zahtevni. Preverimo, ali 
zapisana interpretacija velja za naslednja primera.  
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Slika 26: Rešitev naloge Neznani element iz tekmovalne skupine od 4. do 6. razreda (začetniki) 

 

 
Slika 27: Rešitev naloge Skriti tartufi iz tekmovalne skupine od 4. do 6. razreda (začetniki) 

V rešitvi naloge Neznani element (3. naloga) in Skriti tartufi (5. naloga) iz tekmovalne 
skupine od 4. do 6. razreda (začetniki) so prisotni enaki koncepti: zaporedje ukazov, 
končna zanka in pogojni stavek (Slika 26 in Slika 27). Rešitvi nalog se razlikujeta zgolj 
v položaju ukazov. V tretji nalogi se pogojni stavek nahaja zunaj končne zanke, v peti 
nalogi pa znotraj končne zanke. Indeksa težavnosti tretje in pete, ki sta določena zgolj 
ob upoštevanju dosežka učenca in prisotnosti programskih konceptov v rešitvi nalog, 
se razlikujeta. Peta naloga ima nižji indeks težavnosti (i5 = 0,733) kot tretja naloga 
( i3 = 0,856) (Tabela 9). Od tod sklepamo, da označevanje nalog s programskimi 
koncepti ni bilo zadostno za opisovanje težavnosti, ker pri tem nismo upoštevali 
položaja programskih konceptov v programu. Ta pomanjkljivost je vodila do nejasne 
interpretacije. Vendar bi skeptični bralec lahko tej ugotovitvi nasprotoval in trdil, da na 
podlagi enega primera ne moremo sklepati o neustreznem označevanju nalog. Lahko 
je peta naloga težja od tretje naloge zaradi drugih dejavnikov npr. nerazumevanja 
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besedila naloge, grafične ponazoritve naloge ipd. Takšen pomislek je vsekakor na 
mestu. S prikazom dobljenih rezultatov o težavnosti konceptov nazorneje 
demonstrirajmo, da programski vzorci (vrstni red programskih konceptov) res 
pomembno vplivajo na težavnost naloge. 
 

Težavnost programskih konceptov 
Od 4. do 6. 
razreda 
(začetniki) 

Od 4. do 6. 
razreda 
(napredni) 

Od 7. do 9. 
razreda 
(začetniki) 

Od 7. do 9. 
razreda 
(napredni) 

Pogojni stavek 
(i = 0,795) 

Spremenljivka 
(i = 0,134) 

Operator 
(i = 0,078) 

Niz 
(i = 0,181) 

Končna zanka 
(i = 0,850) 

Kompleksna 
zanka 
(i = 0,134) 

Niz 
(i = 0,078) 

Funkcija 
(i = 0,229) 

 Zaporedje 
ukazov 
(i = 0,874) 

Zanka s pogojem 
(i = 0,310) 

Kompleksna 
zanka 
(i = 0,078) 

Spremenljivka 
(i = 0,279) 

 
Končna zanka 
(i = 0,388) 

Spremenljivka 
(i = 00,078) 

Branje in izpis 
podatkov 
(i = 0,286)  

Vgnezdene zanke 
(i = 0,388) 

Branje in izpis 
podatkov 
(i = 0,399) 

Pogojni stavek 
(i = 0,298) 

 
Pogojni stavek 
(i = 0,399) 

Pogojni stavek 
(i = 0,454) 

 Končna zanka 
(i = 0,367) 

 Zaporedje ukazov 
(i = 0,392) 

Vgnezdene zanke 
(i = 0,578) 

Vgnezdene zanke 
(i = 0,367) 

  Zaporedje ukazov 
(i = 0,675) 
 

Zaporedje ukazov 
(i = 0,367) 

  Končna zanka 
(i = 0,714) 

Operator 
(i = 0,399) 

Tabela 14: Razpreditev spremenljivk iz skupine programski koncepti od najtežje do najlažje za vse tekmovalne 
skupine 

V tabeli (Tabela 14) so prikazane vrednosti indeksa težavnosti konceptov, ki so bile 
izračunane ob upoštevanju dosežkov učencev in prisotnosti programskih konceptov v 
rešitvah nalog. Programski koncept pogojni stavek ima v tekmovalni skupini od 4. do 
6. razreda (napredni) le nekoliko višji indeks težavnosti (i = 0,399) kot programski 
koncept končna zanka (i = 0,388), kar se ne sklada z razmerjem iz tekmovalne 
skupine od 4. do 6. razred (začetniki), kjer ima programski koncept pogojni stavek (i =
0,795) nižji indeks težavnosti kot programski koncept končna zanka (i = 0,850). Lahko 
bi izpostavili še katero od neskladij, ki se pojavlja med skupinami. Vsa ta neskladja 
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opozarjajo na pomanjkljivosti kategorizacije oz. nezmožnost opisovanja težavnosti 
nalog zgolj z naštevanjem programskih konceptov, ki so prisotni v rešitvah.  
 
7.4.3 Analiza napovednih modelov 
 
S ciljem da odkrijemo dejavnike, ki vplivajo na dosežke učencev, smo za vsako 
tekmovalno skupino izgradili modele strojnega učenja z metodo naključni gozdovi. 
Med gradnjo smo določili ciljno spremenljivko in različne neodvisne napovedne 
spremenljivke ter vrednosti mtry. Za ciljno spremenljivko smo uporabili spremenljivko 
delež, ki predstavlja dosežek učenca na tekmovanju. Za neodvisne napovedne 
spremenljivke smo na začetku uporabili spremenljivke, ki predstavljajo oblike nalog. 
Izgradili smo več napovednih modelov in z uporabo mer povprečna kvadratna napaka, 
determinacijski koeficient in korelacijski koeficient določili, pri kateri vrednosti mtry je 
napovedni model najbolj uspešen. Izbrani model smo podrobneje analizirali. Na 
podlagi rezultatov, pridobljenih z merama povprečno zmanjševanje točnosti in 
povprečno zmanjševanje nečistoče, smo ugotovili, katere spremenljivke iz skupine 
oblike nalog imajo največji vpliv na dosežek učenca oz. so v napovednih modelih 
najbolj pomembne. V nadaljevanju smo z indeksom težavnosti dobili vpogled v 
težavnost spremenljivk. Poskusili smo ugotoviti, ali obstaja povezava med težavnostjo 
spremenljivk in pomembnostjo le-teh v napovednih modelih. Kasneje smo celoten 
postopek ponovili, pri čemer smo za neodvisne napovedne spremenljivke uporabili 
otežitve programskega okolja. Na koncu smo za vse tekmovalne skupine ustvarili 
napovedne modele, v katerih smo za neodvisne napovedne spremenljivke hkrati 
uporabili spremenljivke iz skupine oblike nalog in spremenljivke iz skupine otežitve 
programskega okolja. Iz ustvarjenih modelov smo razbrali, ali se med 
spremenljivkami, ki pripadajo različnim skupinam, pojavlja bistvena razlika v njihovi 
pomembnosti v napovednih modelih. V nadaljevanju smo za vse spremenljivke 
izračunali indeks težavnosti in s tem preverili, ali se spremenljivke, ki pripadajo 
različnim skupinam, med seboj razlikujejo v težavnosti. 
 
7.4.3.1 Od 4. do 6. razreda (začetniki) 
 
Na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne skupine od 4. do 6. razreda (začetniki) 
smo izgradili napovedne modele z metodo naključni gozdovi. Za napovedne 
spremenljivke smo najprej uporabili spremenljivke iz skupine oblike nalog in kasneje 
še spremenljivke iz skupine otežitve programskega okolja. Za ciljno spremenljivko smo 
vedno uporabili spremenljivko delež. Najuspešnejši napovedni model smo podrobneje 
analizirali in poiskali povezave med pomembnostjo napovednih spremenljivk v 
napovednem modelu in njihovim indeksom težavnosti. 
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7.4.3.1.1 Napovedne spremenljivke: oblike nalog 
 
Za izgradnjo napovednih modelov smo uporabili dve napovedni spremenljivki, in sicer 
mreža brez aktivnosti in mreža z aktivnostmi. Ciljno spremenljivko je predstavljal 
dosežek učenca. Ustvarili smo dva napovedna modela. Prvega z vrednostjo mtry = 1 
in drugega z vrednostjo mtry = 2. Uspešnost obeh modelov smo izmerili z merami 
povprečna kvadratna napaka, determinacijski koeficient in korelacijski koeficient. 
Dobljene podatke smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Vrednost 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 Vrednost 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 Vrednost 𝐑𝐑𝟐𝟐 Vrednost 𝛒𝛒 
1 0,003 0,955 0,985 
2 1,400 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟒𝟒 0,998 0,999 
Tabela 15: Uspešnost napovednih modelov z napovednimi spremenljivkami iz skupine oblike nalog pri različnih 

vrednostih mtry za tekmovalno skupino od 4. do 6. razreda (začetniki) 

Napovedni model z vrednostjo mtry = 2 ima nižjo vrednost povprečne kvadratne 
napake (MSE = 1,4 ∙ 10−4) in višjo vrednost determinacijskega koeficienta (R2 =
0,998) ter korelacijskega koeficienta (ρ = 0,999) kot napovedni model z vrednostjo 
mtry = 1. Torej velja, da je napovedni model z vrednostjo mtry = 2 najuspešnejši. 
 
Vrednost povprečne kvadratne napake (MSE = 1,4 ∙ 10−4) v izbranem napovednem 
modelu se na številski premici nahaja blizu vrednosti 0, kar nam pove, da so 
napovedane vrednosti blizu dejanskim vrednostim. Na podlagi vrednosti povprečne 
kvadratne napake sklepamo, da je naš napovedni model uspešen. Vrednost 
determinacijskega koeficienta (R2 =  0,998) je v bližini vrednosti 1, kar pomeni, da 
napovedni model zelo dobro pojasni razpršenost podatkov okrog aritmetične sredine. 
Torej tudi ob upoštevanju te mere sklepamo, da je napovedni model uspešen. Zadnja 
izmed mer, ki jo uporabljamo za preverjanje uspešnosti napovednega modela, je 
vrednost korelacijskega koeficienta (ρ =  0,999), čigar visoka vrednosti nam pove, da 
obstaja zelo močna pozitivna povezanost med dejanskimi vrednostmi in napovedanimi 
vrednostmi. Ob upoštevanju vseh mer trdimo, da je naš model uspešen. 
 
Med analizo napovednega modela z vrednostjo mtry = 2 nas zanima, katera od 
napovednih spremenljivk ima največji vpliv na napovedovanje ciljne spremenljivke 
napovednega modela. Pomembnost napovednih spremenljivk smo analizirali z 
merama povprečno zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče. 
Vrednosti, pridobljene z omenjenima merama, smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Napovedna spremenljivka %IncMSE IncNodePurity 
Mreža brez aktivnosti 88,50 5,075 
Mreža z aktivnostmi 180,065 43,159 
Tabela 16: Pomembnost napovednih spremenljivk iz skupine oblike nalog za tekmovalno skupino od 4. do 6. 

razreda (začetniki) 
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Napovedna spremenljivka mreža z aktivnostmi ima večjo vrednost mere povprečno 
zmanjševanje točnosti (%IncMSE = 180,065) in povprečno zmanjševanje nečistoče 
(IncNodePurity = 43,159) kot napovedna spremenljivka mreža brez aktivnosti. Ta 
ugotovitev nas vodi do spoznanja, da ima v napovednem modelu napovedna 
spremenljivka mreža z aktivnostmi večjo napovedno moč kot napovedna 
spremenljivka mreža brez aktivnosti. Če to ugotovitev prevedemo v kontekst 
tekmovanja, sklepamo, da so imele uspešno rešene naloge oblike mreža z aktivnostmi 
večji vpliv na dosežke učencev kot uspešno rešene naloge oblike mreža brez 
aktivnosti. 
 
Težavnost: oblike nalog 
 
Poleg pomembnosti vpliva napovednih spremenljivk v izbranem napovednem modelu 
nas zanima težavnost spremenljivk. Le-to smo izračunali z indeksom težavnosti. 
Dobljeni podatki so nam omogočili odkrivanje povezav med pomembnostjo 
napovednih spremenljivk v napovednem modelu in težavnostjo napovednih 
spremenljivk. 
 
Napovedna spremenljivka Indeks težavnosti 
Mreža z aktivnostmi 0,819 
Mreža brez aktivnosti 0,957 

Tabela 17: Težavnost napovednih spremenljivk iz skupine oblike nalog za tekmovalno skupino od 4. do 6. 
razreda (začetniki) 

Indeks težavnosti spremenljivke mreža z aktivnostmi (i = 0,819) je nižji kot indeks 
težavnosti spremenljivke mreža brez aktivnosti. To nam pove, da so učenci manj 
uspešno reševali naloge oblike mreža z aktivnostmi kot naloge oblike mreža brez 
aktivnosti. Omeniti moramo, da sta obe vrednosti indeksa težavnosti visoki. To 
pomeni, da so bile učencem naloge oblike mreža brez aktivnosti in mreža z 
aktivnostmi lahke za reševanje. 
 
Sklep 
 
Če povežemo pomembnost napovednih spremenljivk v napovednih modelih in 
težavnost le-teh, opazimo, da ima manj pomembna spremenljivka višji indeks 
težavnosti. Ta rezultat je pričakovan, saj je spremenljivka mreža brez aktivnosti 
prisotna v prvi in drugi nalogi. To sta nalogi, ki ju je velik delež učencev rešil pravilno 
(i1 = 0,969, i2 = 0,945) (Tabela 9). Učenci so torej uspešno reševali naloge oblike 
mreža brez aktivnosti, kar je vodilo do visokega indeksa težavnosti nalog in posledično 
do nizke napovedne moči spremenljivke. 
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7.4.3.1.2 Napovedne spremenljivke: otežitve programskega okolja 
 
Napovedne modele smo izgradili na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne 
skupine od 4. do 6. razreda (začetniki). Za izgradnjo napovednih modelov smo 
uporabili tri neodvisne napovedne spremenljivke, in sicer omejitev števila delčkov, 
prisotnost testov in brez otežitev. Ciljno spremenljivko je predstavljal dosežek učenca. 
Ob upoštevanju izbranih spremenljivk smo ustvarili napovedne modele z vrednostim 
mtry = 1, mtry = 2 in mtry = 3. Uspešnost vseh modelov smo izmerili z merami 
povprečna kvadratna napaka, determinacijski koeficient in korelacijski koeficient. 
Dobljene podatke smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Vrednost 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 Vrednost 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 Vrednost 𝐑𝐑𝟐𝟐 Vrednost 𝛒𝛒 
1 0,002 0,971 0,990 
2 1,730 ∙  10−4 0,997 0,999 
3 5,000 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟔𝟔 0,999 0,999 
Tabela 18: Uspešnost napovednih modelov z napovednimi spremenljivkami iz skupine otežitve programskega 

okolja pri različnih vrednostih mtry za tekmovalno skupino od 4. do 6. razreda (začetniki) 

Med ustvarjenimi modeli je najuspešnejši model z vrednostjo mtry = 3. Le-ta ima v 
primerjavi s preostalima dvema modeloma najnižjo vrednost povprečne kvadratne 
napake (MSE = 5,0 ∙ 10−6) in najvišjo vrednost determinacijskega koeficienta (R2 =
0,999) ter korelacijskega koeficienta (ρ = 0,999). 
 
V izbranem modelu je vrednost povprečne kvadratne napake (MSE =  5,0 ∙ 10−6) blizu 
vrednosti 0 in vrednosti determinacijskega (R2 = 0,999) ter korelacijskega koeficienta 
(ρ = 0,999) v bližini vrednosti 1. To nam pove, da je izbrani model zelo uspešen. 
 
V nadaljevanju smo za napovedni model z vrednostjo mtry = 3 analizirali napovedno 
moč napovednih spremenljivk. Za lažji pregled nad podatki smo vrednosti, pridobljene 
z merama povprečno zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče, 
predstavili v tabeli.  
 
Napovedna spremenljivka %IncMSE IncNodePurity 
Omejitev števila delčkov 184,742 44,590 
Prisotnost testov 1,319 0,071 
Brez otežitev 170,740 3,958 

Tabela 19: Pomembnost napovednih spremenljivk iz skupine otežitve programskega okolja za tekmovalno 
skupino od 4. do 6. razreda (začetniki) 

Napovedna spremenljivka prisotnost testov ima nizki vrednosti mer povprečno 
zmanjšanje točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče, kar pomeni, da spremenljivka 
nima pomembne vloge v našem modelu. V kontekstu tekmovanja nam dana 
ugotovitev pove, da otežitev programskega okolja s testi ni močno vplivala na dosežke 
učencev. Najpomembnejša izmed prisotnih neodvisnih napovednih spremenljivk je 
spremenljivka omejitev števila delčkov, saj je dosegla najvišji vrednosti mer, ki 
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določata pomembnosti spremenljivk v napovednem modelu (%IncMSE = 184,742, 
IncNodePurity = 44,590). Zanimivo je, da je v napovednem modelu spremenljivka 
brez otežitev pomembnejša od spremenljivke prisotnost testov in zgolj nekoliko manj 
pomembna od spremenljivke omejitev števila delčkov. To nam pove, da se vpliv nalog 
brez otežitev programskega okolja na dosežke učencev ni bistveno razlikoval od vpliva 
nalog z otežitvami programskega okolja. 
 
Težavnost: otežitve programskega okolja 
 
Z namenom, da smo odkrili povezave med pomembnostjo spremenljivk v 
napovednem modelu in težavnostjo napovednih spremenljivk, smo izračunali indeks 
težavnosti napovednih spremenljivk. Dobljene podatke smo predstavili v tabeli. 
 
Napovedna spremenljivka Indeks težavnosti 
Omejitev števila delčkov 0,845 
Prisotnost testov 0,856 
Brez otežitev 0,919 
Tabela 20: Težavnost napovednih spremenljivk iz skupine otežitve programskega okolja za tekmovalno skupino 

od 4. do 6. razreda (začetniki) 

Spremenljivka omejitev števila delčkov ima najnižji indeks težavnosti (i = 0,845). To 
nam pove, da so učenci najmanj obvladali otežitev programskega okolja z omejenim 
številom delčkov. Le za odtenek bolje do učenci obvladali omejitev s testi. Najvišji 
indeks težavnosti zasledimo pri spremenljivki brez otežitev, iz česar sklepamo, da so 
bile učencem naloge brez otežitev programskega okolja lahke za reševanje. 
Pomembno je omeniti, da imajo vse spremenljivke visok indeks težavnosti, kar 
pomeni, da učencem nobena od omejitev ni povzročala velikih težav. 
 
Sklep 
 
Če povežemo pomembnost spremenljivk v napovednem modelu in težavnost 
napovednih spremenljivk, opazimo, da ima spremenljivka omejeno število delčkov 
najnižji indeks težavnosti in hkrati najvišji vrednosti mer povprečno zmanjšanje 
točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče. Otežitve programskega okolja z 
omejenim številom delčkov so najverjetneje povzročile večje razlike v dosežkih 
učencev, kar je vodilo do večje pomembnosti napovedne spremenljivke omejitev 
števila delčkov v napovednem modelu. Spremenljivka brez otežitev ima najvišji indeks 
težavnosti in visoko vrednost mere povprečno zmanjšanje točnosti. To nam pove, da 
so imeli učenci z reševanjem nalog brez otežitev programskega okolja dobre možnosti 
za dosego točk, kar je v napovednem modelu povečalo pomembnost spremenljivke 
brez otežitev. Zanimivo je, da ima spremenljivka prisotnost testov le nekoliko višjo 
vrednost indeksa težavnosti kot spremenljivka omejitev števila delčkov in veliko nižji 
vrednosti mer povprečno zmanjšanje točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče kot 
spremenljivka omejeno število delčkov. Vzrok za nastalo razliko med pomembnostjo 
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napovednih spremenljivk prisotnost testov in omejeno število delčkov v napovednem 
modelu ni znan, zato bi ga bilo potrebno poiskati z nadaljnjimi analizami. 
 
7.4.3.2 Od 4. do 6. razreda (napredni) 
 
Na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne skupine od 4. do 6. razreda (napredni) 
smo izgradili napovedne modele z metodo naključni gozdovi. Za napovedne 
spremenljivke smo najprej uporabili spremenljivke iz skupine oblike nalog in kasneje 
še spremenljivke iz skupine otežitve programskega okolja. Za ciljno spremenljivko smo 
vedno uporabili spremenljivko delež. Najuspešnejši napovedni model smo podrobneje 
analizirali in poiskali povezave med pomembnostjo napovednih spremenljivk v 
napovednem modelu in njihovim indeksom težavnosti. 
 
7.4.3.2.1 Napovedne spremenljivke: oblike nalog 
 
Napovedne modele smo izgradili na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne 
skupine od 4. do 6. razreda (napredni). Za izgradnjo napovednih modelov smo 
uporabili dve neodvisni napovedni spremenljivki, in sicer mreža s prepovedanimi polji 
in mreža z vzorcem. Ciljno spremenljivko je predstavljal dosežek učenca. Ustvarili smo 
dva modela. Prvega z z vrednostjo mtry = 1 in drugega z vrednostjo mtry = 2. 
Uspešnost obeh modelov smo izmerili z merami povprečna kvadratna napaka, 
determinacijski koeficient in korelacijski koeficient. Dobljene podatke smo predstavili 
v spodnji tabeli. 
 
Vrednost 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 Vrednost 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 Vrednost 𝐑𝐑𝟐𝟐 Vrednost 𝛒𝛒 
1 0,001 0,990 0,996 
2 2,040 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟒𝟒 0,998 0,999 
Tabela 21: Uspešnost napovednih modelov z napovednimi spremenljivkami iz skupine oblike nalog pri različnih 

vrednostih mtry za tekmovalno skupino od 4. do 6. razreda (začetniki) 

Napovedni model z vrednostjo mtry = 2 je uspešnejši od napovednega modela z 
vrednostjo mtry = 1, saj ima nižjo vrednost povprečne kvadratne napake (MSE =
2,04 ∙ 10−4) in višjo vrednost determinacijskega koeficienta (R2 = 0,998) ter 
korelacijskega koeficienta (ρ = 0,999). 
 
Izbrani model ima zelo nizko vrednost povprečne kvadratne napake (MSE = 2,04 ∙
10−4), kar pomeni, da so napovedane vrednosti blizu dejanskim vrednostim. Vrednosti 
determinacijskega koeficienta (R2 = 0,998) je visoka, iz česar sklepamo, da je 
razpršenost podatkov okrog aritmetične sredine dobro pojasnjena. Vrednost 
korelacijskega koeficienta (ρ = 0,999) je blizu vrednosti 1, kar opredeljuje zelo močno 
pozitivno povezanost med dejanskimi vrednostmi in napovedanimi vrednostmi. Dane 
vrednosti nam povejo, da je izbrani model uspešen. 
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Zanima nas, katera od neodvisnih napovednih spremenljivk ima največji vpliv na 
napovedovanje ciljne spremenljivke napovednega modela z vrednostjo mtry = 2. 
Pomembnost napovednih spremenljivk smo analizirali z merama povprečno 
zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče. Vse pridobljene 
vrednosti smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Napovedna spremenljivka %IncMSE IncNodePurity 
Mreža s prepovedanimi polji 138,746 7,137 
Mreža z vzorcem 126,049 22,161 
Tabela 22: Pomembnost napovednih spremenljivk iz skupine oblike nalog za tekmovalno skupino od 4. do 6. 

razreda (napredni) 

Meri povprečno zmanjšanje točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče nam podajata 
različna rezultata. Glede na mero povprečno zmanjšanje točnosti je neodvisna 
napovedna spremenljivka mreža s prepovedanimi polji (%IncMSE = 138,746) 
pomembnejša od neodvisne napovedne spremenljivke mreža z vzorcem. V nasprotju 
s to ugotovitvijo je glede na mero povprečno zmanjševanje nečistoče neodvisna 
napovedna spremenljivka mreža z vzorcem (IncNodePurity = 22,161) pomembnejša 
od napovedne spremenljivke mreža s prepovedanimi polji. Na podlagi te ugotovitve 
sklepamo, da med nalogami oblike mreža s prepovedanimi polji in nalogami oblike 
mreža z vzorcem ni bilo bistvenih razlik v njihovem vplivu na dosežke učencev. 
 
Težavnost: oblike nalog 
 
Poleg pomembnosti vpliva napovednih spremenljivk v izbranem napovednem modelu 
nas zanima tudi težavnost spremenljivk. Le-to smo izračunali z indeksom težavnosti. 
Z dobljeni podatki smo poskusili odkriti povezavo med pomembnostjo in težavnostjo 
napovednih spremenljivk. 
 
Napovedna spremenljivka Indeks težavnosti 
Mreža s prepovedanimi polji 0,388 
Mreža z vzorcem 0,399 

Tabela 23: Težavnost napovednih spremenljivk iz skupine oblike nalog za tekmovalno skupino od 4. do 6. 
razreda (napredni) 

Obe vrednosti indeksa težavnosti nam povesta, da sta nalogi oblike mreža s 
prepovedanimi polji in mreža z vzorcem srednje zahtevni. Vrednosti indeksa 
težavnosti obeh spremenljivk se ne razlikujeta v veliki meri, kar pomeni, da so učenci 
obe obliki nalog rešili skoraj z enako uspešnostjo. Natančen vpogled v rezultate nam 
da uvid, da so učenci le za odtenek manj uspešno reševali naloge oblike mreža s 
prepovedanimi polji (i = 0,388). 
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Sklep 
 
Če dobljene rezultate povežemo z rezultati iz prejšnjega poglavja, ugotovimo, da so 
majhne razlike v težavnosti napovednih spremenljivk vodile do majhnih razlik v 
pomembnosti napovednih spremenljivk v napovednem modelu. Takšen rezultat je 
pričakovan, saj imata spremenljivki, ki sta podobne zahtevnosti, podoben vpliv na 
ciljno spremenljivko.  
 
7.4.3.2.2 Napovedne spremenljivke: otežitve programskega okolja 
 
Napovedne modele smo izgradili na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne 
skupine od 4. do 6. razreda (napredni). Za izgradnjo napovednih modelov smo 
uporabili tri neodvisne napovedne spremenljivke, in sicer omejitev števila delčkov, 
prisotnost testov in razširjen nabor delčkov. Ciljno spremenljivko je predstavljal 
dosežek učenca. Ob upoštevanju izbranih spremenljivk smo ustvarili napovedne 
modele z vrednostmi mtry = 1, mtry = 2 in mtry = 3. Uspešnost vseh modelov smo 
izmerili z merami povprečna kvadratna napaka, determinacijski koeficient in 
korelacijski koeficient. Dobljene podatke smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Vrednost 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 Vrednost 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 Vrednost 𝐑𝐑𝟐𝟐 Vrednost 𝛒𝛒 
1 0,002 0,981 0,991 
2 4,440 ∙ 10−4 0,996 0,998 
3 3,760 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟒𝟒 0,996 0,998 
Tabela 24: Uspešnost napovednih modelov z napovednimi spremenljivkami iz skupine otežitve programskega 

okolja pri različnih vrednostih mtry za tekmovalno skupino od 4. do 6. razreda (začetniki) 

Najnižjo vrednost povprečne kvadratne napake (MSE = 3,76 ∙ 10−4) in najvišjo 
vrednost determinacijskega koeficienta (R2 = 0,996) ter korelacijskega koeficienta 
(ρ = 0,998) je dosegel napovedni model z vrednostjo mtry = 3. To pomeni, da je 
omenjeni model najuspešnejši med ustvarjenimi modeli. 
 
V izbranem modelu je vrednost povprečne kvadratne napake (MSE = 3,76 ∙
10−4) blizu vrednosti 0 in vrednosti determinacijskega (R2 = 0,996) ter korelacijskega 
koeficienta (ρ = 0,998) v bližini vrednosti 1. Izbrani model je uspešen, ker izpolnjuje 
vse kriterije. 
 
V nadaljevanju smo preverili, katera od napovednih spremenljivk ima največji vpliv na 
napovedovanje ciljne spremenljivke napovednega modela z vrednostjo mtry = 3. 
Pomembnost napovednih spremenljivk smo analizirali z merama povprečno 
zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče. Vse pridobljene 
vrednosti smo predstavili v spodnji tabeli. 
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Napovedna spremenljivka %IncMSE IncNodePurity 
Omejitev števila delčkov 92,037 2,788 
Prisotnost testov 132,481 26,397 
Razširjen nabor delčkov 6,927 0,040 

Tabela 25: Pomembnost napovednih spremenljivk iz skupine otežitve programskega okolja za tekmovalno 
skupino od 4. do 6. razreda (napredni) 

Najvišji vrednosti mer povprečno zmanjšanje točnosti (%IncMSE = 132,481) in 
povprečno zmanjšanje nečistoče (IncNodePurity = 26,397) pripadata spremenljivki 
prisotnost testov. Spremenljivka prisotnost testov je med danimi napovednimi 
spremenljivkami najpomembnejša. To nam pove, da je na tekmovanju otežitev 
programskega okolja s testi imela močen vpliv na dosežek učencev. Napovedna 
spremenljivka omejitev števila delčkov ima visoko vrednost mere povprečno 
zmanjšanje točnosti in nizko vrednost mere povprečno zmanjšanje nečistoče. Čeprav 
je ena izmed mer nizka, pomembnost napovedne spremenljivke omejitev števila 
delčkov ni zanemarljiva. V kontekstu tekmovanja zapišemo, da je imela otežitev 
programskega okolja z omejitvijo števila delčkov nekoliko manjši vpliv na dosežke 
učencev kot otežitev programskega okolja s testi. Vrednosti mer povprečno 
zmanjšanje točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče, ki pripadata spremenljivki 
razširjen nabor delčkov, sta v primerjavi s pripadajočimi vrednostmi ostalih dveh 
spremenljivk zelo nizki. Pomembnost napovedne spremenljivke razširjenin nabor 
delčkov je v napovednem modelu zelo majhna, kar pomeni, da otežitev programskega 
okolja z ražširjenim naborom delčkov ni imela velikega vpliva na dosežke učencev. 
 
Težavnost: otežitve programskega okolja 
 
Z namenom, da bi odkrili povezave med pomembnostjo spremenljivk v napovednem 
modelu in težavnostjo napovednih spremenljivk, smo izračunali indeks težavnosti 
napovednih spremenljivk. Dobljene podatke smo predstavili v tabeli. 
 
Napovedna spremenljivka Indeks težavnosti 
Prisotnost testov 0,304 
Razširjen nabor delčkov 0,341 
Omejitev števila delčkov 0,391 
Tabela 26: Težavnost napovednih spremenljivk iz skupine otežitve programskega okolja za tekmovalno skupino 

od 4. do 6. razreda (napredni) 

Ob pregledu indeksov težavnosti ugotovimo, da je bila učencem otežitev 
programskega okolja z omejitvijo števila delčkov srednje težko obvladljiva, otežitev s 
testi in razširjenim naborom delčkov pa težko obvladljiva. Najnižjo vrednost indeksa 
težavnosti (i = 0,304) zasledimo pri spremenljivki prisotnost testov, iz česar sklepamo, 
da so učenci najmanj obvladali otežitev programskega okolja s testi. Najvišji indeks 
težavnosti pripada spremenljivki razširjen nabor delčkov. To nam pove, da so učenci 
najbolje obvladali otežitev programskega okolja z omejenim številom delčkov. 
Vrednost indeksa težavnosti, ki pripada spremenljivki razširjen nabor delčkov, se 
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nahaja med vrednostma indeksov težavnost spremenljivke omejitev števila delčkov in 
spremenljivke prisotnost testov. Na podlagi te ugotovitve sklepamo, da so učenci bolj 
uspešno obvladali otežitev programskega okolja z razširjenim naborom delčkov kot 
otežitev programskega okolja z vključitvijo testov in manj uspešno kot otežitev 
programskega okolja z omejenim številom delčkov. 
 
Sklep 
 
Če primerjamo dobljene rezultate z rezultati iz prejšnjega poglavja, opazimo, da ima 
spremenljivka prisotnost testov najnižji indeks težavnosti in hkrati najvišji vrednosti 
mer za določanje pomembnosti. Razlog je najverjetneje v tem, da so otežitve 
programskega okolja s testi povzročile večje razlike v dosežkih učencev, kar je vodilo 
do povečanja pomembnosti napovedne spremenljivke prisotnost testov. Glede na 
zapisano ugotovitev bi pričakovali, da ima spremenljivka z najvišjim indeksom 
težavnosti najnižji vrednosti mer, ki določata pomembnost spremenljivk, a izkaže se, 
da ima spremenljivka z najvišjim indeksom težavnosti visoko vrednost mere 
povprečno zmanjšanje točnosti. Razlog je v tem, da so učenci otežitev programskega 
okolja z omejenim številom delčkov obvladali in s tem povečali pomembnost 
napovedne spremenljivke v napovednem modelu. Presenetljivo je, da je spremenljivka 
razširjen nabor delčkov v napovednem modelu manj pomembna od napovednih 
spremenljivk prisotnost testov in omejitev števila delčkov, čeprav se njena vrednost 
indeksa težavnosti v majhni meri razlikuje od vrednosti indeksov težavnosti preostalih 
dveh spremenljivk. Razlog za nastalo razliko v pomembnosti napovednih spremenljivk 
bi bilo potrebno poiskati z nadaljnjimi analizami. 
 
7.4.3.3 Od 7. do 9. razreda (začetniki) 
 
Na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne skupine od 7. do 9. razreda (začetniki) 
smo izgradili napovedne modele z metodo naključni gozdovi. Za napovedne 
spremenljivke smo najprej uporabili spremenljivke iz skupine oblike nalog in kasneje 
še spremenljivke iz skupine otežitve programskega okolja. Za ciljno spremenljivko smo 
vedno uporabili spremenljivko delež. Najuspešnejši napovedni model smo podrobneje 
analizirali in poiskali povezave med pomembnostjo napovednih spremenljivk v 
napovednem modelu in njihovim indeksom težavnosti. 
 
7.4.3.3.1 Napovedne spremenljivke: oblike nalog 
 
Napovedne modele smo izgradili na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne 
skupine od 7. do 9. razreda (začetniki). Za izgradnjo napovednih modelov smo 
uporabili štiri neodvisne napovedne spremenljivke, in sicer mreža z aktivnostmi, želvja 
grafika, mreža z vzorcem in vhod-izhod. Ciljno spremenljivko je predstavljal dosežek 
učenca. Ob upoštevanju izbranih spremenljivk smo ustvarili napovedne modele z 
vrednosti mtry = 1, mtry = 2, mtry = 3 in mtry = 4. Uspešnost vseh modelov smo 
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izmerili z merami povprečna kvadratna napaka, determinacijski koeficient in 
korelacijski koeficient. Dobljene podatke smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Vrednost 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 Vrednost 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 Vrednost 𝐑𝐑𝟐𝟐 Vrednost 𝛒𝛒 
1 0,006 0,916 0,990 
2 0,001 0,982 0,995 
3 1,840 ∙  10−4 0,997 0,999 
4 3,866 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟔𝟔 0,999 0,999 
Tabela 27: Uspešnost napovednih modelov z napovednimi spremenljivkami iz skupine oblike nalog pri različnih 

vrednostih mtry za tekmovalno skupino od 7. do 9. razreda (začetniki) 

Med ustvarjenimi modeli je najuspešnejši model z vrednostjo mtry = 4. Le-ta ima v 
primerjavi s preostalimi modeli najnižjo vrednost povprečne kvadratne napake (MSE =
3,866 ∙ 10−6) in najvišjo vrednost determinacijskega koeficienta (R2 = 0,999) ter 
korelacijskega koeficienta (ρ = 0,999). V nadaljevanju smo omenjeni model 
natančneje analizirali. 
 
Vrednost povprečne kvadratne napake (MSE = 3,866355 ∙ 10−6) v izbranem 
napovednem modelu je nizka, kar nam pove, da so napovedane vrednosti blizu 
dejanskim vrednostim. Na podlagi vrednosti povprečne kvadratne napake sklepamo, 
da je naš napovedni model točen. Vrednost determinacijskega koeficienta (R2 =
 0,999) se je močno približala vrednosti 1, kar pomeni, da napovedni model zelo dobro 
pojasni razpršenost podatkov okrog aritmetične sredine. Zadnja izmed mer, ki jo 
uporabljamo za preverjanje uspešnosti napovednega modela, je vrednost 
korelacijskega koeficienta, le-ta (ρ =  0,999) nam zaradi zelo visoke vrednosti pove, 
da gre za zelo močno pozitivno povezanost med dejanskimi vrednostmi in 
napovedanimi vrednostmi. Ob upoštevanju vseh mer trdimo, da je naš model uspešen. 
 
V nadaljevanju smo podrobneje preučili vpliv napovednih spremenljivk na uspešnost 
napovednega modela. Pomembnost spremenljivk smo analizirali z merama 
povprečno zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče. Vrednosti, 
pridobljene z omenjenima merama, smo predstavili v spodnji tabeli in jih v 
nadaljevanju interpretirali. 
 
Napovedna spremenljivka %IncMSE IncNodePurity 
Mreža z aktivnostmi 89,536 4,698 
Želvja grafika 137,467 4,258 
Mreža z vzorcem 120,812 9,610 
Vhod-izhod 62,107 0,827 
Tabela 28: Pomembnost napovednih spremenljivk iz skupine oblike nalog za tekmovalno skupino od 7. do 9. 

razreda (začetniki) 

Želvja grafika ima med vsemi napovednimi spremenljivkami najvišjo vrednost mere 
povprečno zmanjšanje točnosti (%IncMSE = 137,467), sledi ji mreža z vzorcem, mreža 
z aktivnostmi in vhod-izhod. Razvrstitev spremenljivk po pomembnosti je drugačna, 
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če upoštevamo dobljene vrednosti mere povprečno zmanjšanje nečistoč. 
Najpomembnejša izmed napovednih spremenljivk je mreža z vzorcem 
(IncNodePurity = 9,610), sledi ji mreža z aktivnostmi, želvja grafika in vhod-izhod. V 
obeh razporeditvah je najmanj pomembna napovedna spremenljivka vhod-izhod, kar 
pomeni, da le-ta ni imela velikega vpliva na dosežek učenca na tekmovanju. 
 
Težavnost: oblike nalog 
 
Z namenom, da bi odkrili povezave med pomembnostjo in težavnostjo napovednih 
spremenljivk, smo izračunali indeks težavnosti napovednih spremenljivk. Dobljene 
podatke smo predstavili v tabeli. 
 
Napovedna spremenljivka Indeks težavnosti 
Vhod-izhod 0,078 
Mreža z vzorcem 0,550 
Želvja grafika 0,598 
Mreža z aktivnostmi 0,843 

Tabela 29: Težavnost napovednih spremenljivk iz skupine oblike nalog za tekmovalno skupino od 7. do 9. 
razreda (začetniki) 

Učencem so bile naloge oblike mreža z aktivnostmi lahke za reševanje, naloge oblike 
želvja grafika in mreža z vzorcem srednje zahtevne za reševanji in naloga oblike vhod-
izhod težka za reševanje. Najnižji indeks težavnosti (i = 0,078) pripada nalogi oblike 
vhod-izhod, kar pomeni, da so učenci to nalogo najmanj uspešno rešili. Najbolje so 
učenci rešili nalogo oblike mreža z aktivnostmi, saj ima ta najvišji indeks težavnosti. 
 
Sklep 
 
Če povežemo težavnost in pomembnost spremenljivk, opazimo, da ima naloga z 
najnižjim indeksom težavnosti najnižji vrednosti mer, ki določata pomembnost 
napovedne spremenljivke. Naloga vhod-izhod je bila učencem zelo težka za 
reševanje, kar pomeni, da jo je malokateri učenec rešil. Prav zaradi tega napovedna 
spremenljivka v napovednem modelu ni mogla postati pomembna. Izmed danih 
spremenljivk sta bili napovedni spremenljivki želvja grafika in mreža z aktivnostmi 
najpomembnejši v napovednem modelu, saj sta s svojo mero težavnosti dobro vplivali 
na dosežke učencev. 
 
7.4.3.3.2 Napovedne spremenljivke: otežitve programskega okolja 
 
Napovedne modele smo izgradili na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne 
skupine od 7. do 9. razreda (začetniki). Za izgradnjo napovednih modelov smo 
uporabili tri napovedne spremenljivke, in sicer omejitev števila delčkov, prisotnost 
testov in brez otežitev. Ciljno spremenljivko je predstavljal dosežek učenca. Ob 
upoštevanju izbranih spremenljivk smo ustvarili napovedne modele z vrednostjo 
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mtry = 1, mtry = 2 in mtry = 3. Uspešnost vseh modelov smo izmerili z merami 
povprečna kvadratna napaka, determinacijski koeficient in korelacijski koeficient. 
Dobljene podatke smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Vrednost 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 Vrednost 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 Vrednost 𝐑𝐑𝟐𝟐 Vrednost 𝛒𝛒 
1 0,009 0,882 0,978 
2 2,810 ∙  10−4 0,996 0,999 
3 8,821 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟔𝟔 0,999 0,999 
Tabela 30: Uspešnost napovednih modelov z napovednimi spremenljivkami iz skupine otežitve programskega 

okolja pri različnih vrednostih mtry za tekmovalno skupino od 7. do 9. razreda (začetniki) 

Napovedni model z vrednostjo mtry = 3 ima nižjo vrednost povprečne kvadratne 
napake (MSE = 8,821 ∙ 10−6) in višjo vrednost determinacijskega koeficienta (R2 =
0,999) ter korelacijskega koeficienta (ρ = 0,999) kot preostala napovedna modela. 
Torej velja, da je napovedni model z vrednostjo mtry = 3 najuspešnejši. V 
nadaljevanju smo omenjeni model natančneje analizirali. 
 
V izbranem modelu je vrednost povprečne kvadratne napake (MSE = 8,821 ∙
10−6) blizu vrednosti 0 in vrednosti determinacijskega (R2 = 0,999) ter korelacijskega 
koeficienta (ρ = 0,999) v bližini vrednosti 1. Na podlagi zgoraj zapisanih ugotovitev 
potrdimo, da je izbrani napovedni model uspešen. 
 
V nadaljevanju smo preverili, katera od napovednih spremenljivk ima največji vpliv na 
napovedovanje ciljne spremenljivke napovednega modela z vrednostjo mtry = 3. 
Pomembnost napovednih spremenljivk smo analizirali z merama povprečno 
zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče. Vse pridobljene 
vrednosti smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Napovedna spremenljivka %IncMSE IncNodePurity 
Omejitev števila delčkov 167,673 17,820 
Prisotnost testov 72,362 0,726 
Brez otežitev 104,999 0,999 

Tabela 31: Pomembnost napovednih spremenljivk iz skupine otežitve programskega okolja za tekmovalno 
skupino od 7. do 9. razreda (začetniki) 

Glede na meri povprečno zmanjšanje točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče je 
med danimi neodvisnimi napovednimi spremenljivkami najpomembnejša 
spremenljivka omejitev števila delčkov (%IncMSE = 167,673, IncNodePurity =
17,820). Sledita ji spremenljivki brez otežitev in prisotnost testov. Zanimivo je, da smo 
enako razporeditev spremenljivk po pomembnosti od najpomembnejše do najmanj 
pomembne dobili med analizo rezultatov v tekmovalni skupini od 4. do 6. razreda 
(začetniki). Dobljeni rezultati se v večji meri skladajo s predhodno pridobljenimi 
rezultati. Edina večja razlika se je pojavila pri napovedni spremenljivki prisotnost 
testov, saj je le-ta v napovednem modelu, ki je temeljil na dosežkih učencev od 7. do 
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9. razreda (začetniki), pomembnejša kot v napovednem modelu, ki je temeljil na 
dosežkih učencev od 4. do 6. razreda (začetniki). 
 
Težavnost: otežitve programskega okolja 
 
Poleg pomembnosti vpliva napovednih spremenljivk v izbranem napovednem modelu 
nas zanima tudi težavnost spremenljivk. Le-to smo izračunali z indeksom težavnosti. 
Dobljeni podatki so nam omogočili odkrivanje povezav med pomembnostjo in 
težavnostjo napovednih spremenljivk. 
 
Napovedna spremenljivka Indeks težavnosti 
Prisotnost testov 0,078 
Omejitev števila delčkov 0,662 
Brez otežitev 0,879 
Tabela 32: Težavnost napovednih spremenljivk iz skupine otežitve programskega okolja za tekmovalno skupino 

od 7. do 9. razreda (začetniki) 

Programsko okolje brez otežitev je bilo učencem obvladljivo, otežitev okolja z 
omejenim številom delčkov je bila učencem srednje obvladljiva in otežitev okolja s testi 
težko obvladljiva. Najvišji indeks težavnosti zasledimo pri spremenljivki brez otežitev 
(i = 0,869), kar pomeni, da so učenci imeli najmanj težav pri reševanju nalog brez 
otežitev. Sledita ji spremenljivki omejitev števila delčkov in prisotnost testov. 
Razporeditev spremenljivk po težavnosti od najlažje do najtežje se ne sklada z 
razporeditvijo, ki smo jo dobili na podlagi dosežkov učencev iz skupine od 4. do 6. 
razreda (začetniki). Le-ta je bila v prej obravnavani skupini sledeča: brez otežitev, 
prisotnost testov in omejitev števila delčkov. Vrednosti indeksov težavnosti, ki 
pripadajo trenutno obravnavani skupini, so v primerjavi z vrednostmi indeksov 
težavnosti iz skupine od 4. do 6. razreda (začetniki) nižje in bolj razpršene. 
 
Sklep 
 
Če povežemo pomembnost spremenljivk v napovednem modelu in težavnost 
spremenljivk, opazimo, da ima spremenljivka prisotnost testov zelo nizek indeks 
težavnosti in je v napovednem modelu najmanj pomembna med danimi 
spremenljivkami. Nizka vrednost indeksa težavnosti spremenljivke nam pove, da je 
zelo majhen delež učencev obvladal otežitev programskega okolja s testi. 
Spremenljivka posledično ni povzročila velikih razlik v dosežkih učencev, kar je razlog 
za majhno napovedno moč spremenljivke. V napovednem modelu je bila 
najpomembnejša spremenljivka omejitev števila delčkov, saj je s srednjo mero 
zahtevnosti najmočneje vplivala na dosežke učencev. 
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7.4.3.4 Od 7. do 9. razreda (napredni) 
 
Na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne skupine od 7. do 9. razreda (napredni) 
smo izgradili napovedne modele z metodo naključni gozdovi. Za napovedne 
spremenljivke smo najprej uporabili spremenljivke iz skupine oblike nalog in kasneje 
še spremenljivke iz skupine otežitve programskega okolja. Za ciljno spremenljivko smo 
vedno uporabili spremenljivko delež. Najuspešnejši napovedni model smo podrobneje 
analizirali in poiskali povezave med pomembnostjo napovednih spremenljivk v 
napovednem modelu in njihovim indeksom težavnosti. 
 
7.4.3.4.1 Napovedne spremenljivke: oblike nalog 
 
Napovedne modele smo gradili na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne 
skupine od 7. do 9. razreda (napredni). Za izgradnjo napovednih modelov smo 
uporabili tri neodvisne napovedne spremenljivke, in sicer mreža s prostorsko 
razpršenimi aktivnostmi, želvja grafika in vhod-izhod. Ciljno spremenljivko je 
predstavljal dosežek učenca. Ob upoštevanju izbranih spremenljivk smo ustvarili 
napovedne modele z vrednosti mtry = 1, mtry = 2 in mtry = 3. Uspešnost vseh 
modelov smo izmerili z merami povprečna kvadratna napaka, determinacijski 
koeficient in korelacijski koeficient. Dobljene podatke smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Vrednost 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 Vrednost 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 Vrednost 𝐑𝐑𝟐𝟐 Vrednost 𝛒𝛒 
1 0,005 0,950 0,990 
2 5,010 ∙  10−4 0,995 0,998 
3 3,950 ∙  𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟒𝟒 0,996 0,998 
Tabela 33: Uspešnost napovednih modelov z napovednimi spremenljivkami iz skupine oblike nalog pri različnih 

vrednostih mtry za tekmovalno skupino od 7. do 9. razreda (napredni) 

Napovedni model z vrednostjo mtry = 2 je glede na vrednost korelacijskega 
koeficienta najuspešnejši med napovednimi modeli. Ob upoštevanju še preostalih 
dveh mer, povprečno zmanjšanje točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče, 
postane napovedni model z vrednostjo mtry = 3 najuspešnejši.  
 
Napovedni model z vrednostjo mtry = 3 je uspešen. Izbrani model ima nizko vrednost 
povprečne kvadratne napake (MSE = 3,95 ∙  10−4), kar pomeni, da so napovedane 
vrednosti blizu dejanskim vrednostim. Vrednosti determinacijskega koeficienta (R2 =
0,996) je visoka, iz česar sklepamo, da je razpršenost podatkov okrog aritmetične 
sredine dobro pojasnjena. Vrednost korelacijskega koeficienta (ρ = 0,998) je blizu 
vrednosti 1, kar opredeljuje zelo močno pozitivno povezanost med dejanskimi 
vrednostmi in napovedanimi vrednostmi. Vse zgoraj opisane trditve potrjujejo 
učinkovitost napovednega modela. 
 
V nadaljevanju smo preverili, katera od napovednih spremenljivk ima največji vpliv na 
napovedovanje ciljne spremenljivke napovednega modela z vrednostjo mtry = 3. 
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Pomembnost napovednih spremenljivk smo analizirali z merama povprečno 
zmanjševanje točnosti in povprečno zmanjševanje nečistoče. Vse pridobljene 
vrednosti smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Napovedna spremenljivka %IncMSE IncNodePurity 
Mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi 100,773 9,014 
Želvja grafika 89,227 1,370 
Vhod-izhod 48,672 0,677 
Tabela 34: Pomembnost napovednih spremenljivk iz skupine oblike nalog za tekmovalno skupino od 7. do 9. 

razreda (napredni) 

V napovednem modelu je najuspešnejša napovedna spremenljivka mreža s 
prostorsko razpršenimi aktivnostmi. Le-ta ima najvišji vrednosti mer povprečno 
zmanjšanje točnosti in povprečno zmanjšanje nečistoče (%IncMSE =
100,773, IncNodePurity = 9,014). V kontekstu tekmovanja nam dani podatki povedo, 
da je imela napovedna spremenljivka mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi 
največji vpliv na dosežek učencev. Glede na obe meri za določanje pomembnosti 
napovedne spremenljivke je druga najpomembnejša spremenljivka želvja grafika, 
sledi ji spremenljivka vhod-izhod. Zanimivo je, da enako razporeditev omenjenih 
spremenljivk glede na pomembnost dobimo tudi v rezultatih tekmovalne skupine od 7. 
do 9. razreda (začetniki). 
 
Težavnost: oblike nalog 
 
V nadaljevanju smo se ukvarjali z iskanjem povezave med pomembnostjo napovedne 
spremenljivke v napovednem modelu in težavnostjo napovednih spremenljivk. Indeks 
težavnosti napovednih spremenljivk je zapisan v naslednji tabeli. 
 
Napovedna spremenljivka Indeks težavnosti 
Želvja grafika 0,304 
Mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi 0,362 
Vhod-izhod 0,381 

Tabela 35: Težavnost napovednih spremenljivk iz skupine oblike nalog za tekmovalno skupino od 7. do 9. 
razreda (napredni) 

Naloga oblike vhod-izhod in naloge oblike mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi 
so bile učencem srednje težke za reševanje. Naloga oblike želvja grafika je bila 
učencem zelo težka za reševanje. Najvišji indeks težavnosti ima spremenljivka vhod-
izhod (i = 0,381), ki je učencem najlažja za reševanje. Po težavnosti ji sledita 
spremenljivki mreža s prostorsko razpršenimi aktivnostmi in želvja grafika. Če si zopet 
ogledamo rezultate, ki smo jih dobili z analizo dosežkov učencev tekmovalne skupine 
od 7. do 9. razreda (začetniki), vidimo, da sta tudi v tej tekmovalni kategoriji prisotni 
spremenljivki želvja grafika in vhod-izhod. Spremenljivka želvja grafika ima višji indeks 
težavnosti kot spremenljivka vhod-izhod. To je ravno v nasprotju z zgoraj navedenimi 
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rezultati, kjer ima napovedna spremenljivka vhod-izhod višji indeks težavnosti kot 
napovedna spremenljivka želvja grafika. 
 
Sklep 
 
Če težavnost spremenljivk povežemo z njihovo pomembnostjo v napovednem 
modelu, opazimo sledeče. Spremenljivka vhod-izhod ima najvišji indeks težavnosti in 
najnižji vrednosti mer, ki določata pomembnost napovednih spremenljivk v 
napovednem modelu. Naloga oblike vhod-izhod je bila v primerjavi z nalogami ostalih 
oblik učencem manj zahtevna za reševanje in je posledično v manjši meri vplivala na 
dosežke učencev na tekmovanju. Manjši vpliv na dosežke učencev se je v 
napovednem modelu izrazil z manjšo pomembnostjo napovedne spremenljivke. 
 
7.4.3.4.2 Napovedne spremenljivke: otežitve programskega okolja 
 
Napovedne modele smo izgradili na podatkih o dosežkih učencev iz tekmovalne 
skupine od 4. do 6. razreda (napredni). Za izgradnjo napovednih modelov smo 
uporabili tri neodvisne napovedne spremenljivke, in sicer omejitev števila delčkov, 
prisotnost testov in razširjen nabor delčkov. Ciljno spremenljivko je predstavljal 
dosežek učenca. Ob upoštevanju izbranih spremenljivk smo ustvarili napovedne 
modele z vrednostmi mtry = 1, mtry = 2 in mtry = 3. Uspešnost vseh modelov smo 
izmerili z merami povprečna kvadratna napaka, determinacijski koeficient in 
korelacijski koeficient. Dobljene podatke smo predstavili v spodnji tabeli. 
 
Vrednost 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 Vrednost 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 Vrednost 𝐑𝐑𝟐𝟐 Vrednost 𝛒𝛒 
1 4,340 ∙ 10−4 0,996 0,998 
2 5,281 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟓𝟓 0,999 0,999 
3 5,538 ∙ 10−5 0,999 0,999 
Tabela 36: Uspešnost napovednih modelov z napovednimi spremenljivkami iz skupine oblike nalog pri različnih 

vrednostih mtry za tekmovalno skupino od 7. do 9. razreda (napredni) 

Najnižjo vrednost povprečne kvadratne napake (MSE = 5,281 ∙ 10−5) in najvišjo 
vrednost determinacijskega koeficienta (R2 = 0,999) ter korelacijskega koeficienta 
(ρ = 0,999) je dosegel napovedni model z vrednostjo mtry = 2. Ta ugotovitev nam 
pove, da je omenjeni model najuspešnejši med modeli, ki smo jih ustvarili. 
 
V izbranem modelu je vrednost povprečne kvadratne napake (MSE = 5,281 ∙
10−5) blizu vrednosti 0 in vrednosti determinacijskega (R2 = 0,999) ter korelacijskega 
koeficienta (ρ = 0,999) v bližini vrednosti 1, kar pomeni, da je izbrani model učinkovit. 
 
V nadaljevanju smo preverili, katera od napovednih spremenljivk znotraj napovednega 
modela z vrednostjo mtry = 3 je najpomembnejša. Pomembnost napovednih 
spremenljivk smo analizirali z merama povprečno zmanjševanje točnosti in povprečno 
zmanjševanje nečistoče. Vse pridobljene vrednosti smo predstavili v spodnji tabeli. 
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Napovedna spremenljivka %IncMSE IncNodePurity 
Omejitev števila delčkov 39,822 7,393 
Prisotnost testov 20,922 3,068 
Razširjen nabor delčkov 19,331 0,493 

Tabela 37: Pomembnost napovednih spremenljivk iz skupine otežitve programskega okolja za tekmovalno 
skupino od 7. do 9. razreda (napredni) 

Najvišji vrednosti mer povprečno zmanjšanje točnosti (%IncMSE = 39,822) in 
povprečno zmanjšanje nečistoče (IncNodePurity = 7,393) pripadata spremenljivki 
omejeno število delčkov. To pomeni, da je v napovednem modelu spremenljivka 
omejeno število delčkov med danimi napovednimi spremenljivkami najpomembnejša. 
Druga najpomembnejša spremenljivka je prisotnost testov, sledi ji spremenljivka 
razširjen nabor delčkov. Iste spremenljivke nastopajo tudi v skupini od 4. do 6. razreda 
(napredni), le njihova razporeditev po pomembnosti se razlikuje z zgoraj navedeno 
razporeditvijo. V skupini od 4. do 6. razreda (napredni) je najpomembnejša napovedna 
spremenljivka prisotnost testov, sledi ji omejitev števila delčkov in razširjen nabor 
delčkov. Razlika med obema modeloma se pojavlja tudi v pomembnosti napovedne 
spremenljivke razširjen nabor delčkov. V modelu, ki pripada skupini od 4. do 6. razreda 
(napredni) je napovedna spremenljivka razširjen nabor delčkov manj pomembna kot 
v trenutno obravnavanem modelu, saj je njena vrednost mere povprečno zmanjšanje 
točnosti občutno manjša. 
 
Težavnost: otežitve programskega okolja 
 
Poleg pomembnosti vpliva napovednih spremenljivk v izbranem napovednem modelu 
nas zanima tudi težavnost spremenljivk. Le-to smo izračunali z indeksom težavnosti. 
Dobljeni podatki so nam omogočili odkrivanje povezav med pomembnostjo 
spremenljivk v napovednem modelu in težavnostjo napovednih spremenljivk. 
 
Napovedna spremenljivka Indeks težavnosti 
Razširjen nabor delčkov 0,248 
Prisotnost testov 0,343 
Omejitev števila delčkov 0,351 
Tabela 38: Težavnost napovednih spremenljivk iz skupine otežitve programskega okolja za tekmovalno skupino 

od 7. do 9. razreda (napredni) 

Iz vrednosti indeksov težavnosti razberemo, da je bila otežitev programskega okolja z 
omejitvijo števila delčkov in otežitev programskega okolja s testi učencem srednje 
obvladljiva ter otežitev programskega okolja z razširjenim naborom delčkov težko 
obvladljiva. Najvišjo vrednost indeksa težavnosti ima spremenljivka omejeno število 
delčkov (i = 0,351), kar pomeni, da so učenci najbolje obvladali otežitev 
programskega okolja z omejitvijo števila delčkov. Po težavnosti spremenljivki omejeno 
število delčkov sledita spremenljivki prisotnost testov in razširjen naborom delčkov. 
Iste spremenljivke nastopajo tudi v tekmovalni skupini od 7. do 9. razreda (začetniki), 
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le njihova razporeditev od najvišje vrednosti indeksa težavnosti do najnižje vrednosti 
indeksa težavnosti spremenljivke je drugačna. Najvišji indeks ima spremenljivka 
omejitev števila delčkov, sledi ji spremenljivka razširjen nabor delčkov in prisotnost 
testov. 
 
Sklep  
 
Če dobljene podatke o težavnosti spremenljivk povežemo s podatki o pomembnosti 
spremenljivk, opazimo, da je spremenljivka z najvišjim indeksom težavnosti 
najpomembnejša in spremenljivka z najnižjim indeksom težavnosti najmanj 
pomembna. To pojasnimo na sledeč način. Učenci so najbolje obvladali otežitve 
programskega okolja z omejenim številom delčkov in s tem v tolikšni meri vplivali na 
svoje dosežke, da je spremenljivka omejitev števila delčkov v napovednem modelu 
postala pomembna. Vrednost indeksa težavnosti spremenljivke razširjen nabor 
delčkov nam pove, da večina učencev ni obvladala otežitve programskega okolja z 
razširjenim naborom delčkov. Posledično otežitev okolja ni imela bistvenega vpliva na 
dosežke učencev, kar je vodilo do majhne pomembnosti spremenljivke razširjen nabor 
delčkov v napovednem modelu.  
 
7.4.3.5 Vse tekmovalne skupine 
 
Med procesom oblikovanja napovednih modelov z metodo naključni gozdovi nas je 
zanimalo, katere napovedne spremenljivke so najpomembnejše. Tiste, ki opredeljujejo 
obliko nalog, ali tiste, ki označujejo otežitve programskega okolja. V iskanju odgovora 
smo za vsako tekmovalno skupino oblikovali napovedni model, ki je vseboval obe vrsti 
spremenljivk, pri čemer v analizo nismo vključili spremenljivke brez otežitev. Dobljene 
rezultate smo predstavili v tabelarični obliki in jih analizirali. V nadaljevanju smo z 
indeksom težavnosti določili težavnost vseh napovednih spremenljivk in z analizo 
vrednosti poskusili odkriti zakonitosti, ki se pojavljajo med spremenljivkami. 
 
7.4.3.5.1 Napovedne spremenljivke: oblike nalog in otežitve programskega okolja 
 
Za vsako tekmovalno skupino smo ustvarili več napovednih modelov, ki so se 
razlikovali v vrednosti spremenljivke mtry. Za ciljno spremenljivko smo vedno uporabili 
spremenljivko delež. Za neodvisne napovedne spremenljivke smo uporabili 
spremenljivke iz skupin oblike nalog in otežitve programskega okolja, ki so bile 
prisotne v obravnavani tekmovalni skupini. Za vsako tekmovalno skupino smo 
analizirali najuspešnejši napovedni model. To je bil tisti model, ki je imel najnižjo 
vrednost mere povprečna razlika kvadratov in najvišjo vrednost mer determinacijski 
koeficient in korelacijski koeficient.  
 
V najuspešnejših modelih vsake od tekmovalnih skupin smo ob upoštevanju vrednosti 
mer povprečno zmanjšanje točnosti in nečistoče ustvarili razporeditve spremenljivk od 
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najpomembnejše do najmanj pomembne. Dobljene razporeditve smo predstavili v 
tabeli (Tabela 39). Razlike med napovednimi spremenljivkami so bile zelo majne, zato 
v nadaljevanju nismo mogli izvesti dodatne analize, s katero bi pojasnili dobljeno 
razporeditev spremenljivk. 
 
Od 4. do 6. 
razreda 
(začetniki) 

Od 4. do 6. 
razreda 
(napredni) 

Od 7. do 9. 
razreda 
(začetniki) 

Od 7. do 9. 
razreda 
(napredni) 

Mreža z 
aktivnostmi 

Prisotnost testov Omejitev števila 
delčkov  

Omejitev števila 
delčkov 

Omejitev števila 
delčkov 

Omejitev števila 
delčkov 

Mreža z 
aktivnostmi 

Prisotnost testov 

Mreža brez 
aktivnosti 

Mreža z vzorcem Želvja grafika Razširjen nabor 
delčkov 

Prisotnost testov Mreža s 
prepovedanimi 
polji 

Mreža z vzorcem Mreža s 
prostorsko 
razpršenimi 
aktivnostmi 

 Razširjen nabor 
delčkov 

Vhod-izhod 
 

Želvja grafika 

  Prisotnost testov Vhod-izhod 
Tabela 39: Razporeditev napovednih spremenljivk iz skupin oblike nalog in otežitve programskega okolja od 

najbolj pomembne do najmanj pomembne za vse tekmovalne skupine 

V kategoriji od 7. do 9. razreda (napredni) imajo pri napovedovanju končnega dosežka 
učenca na tretjem poskusnem tekmovanju pomembnejšo vlogo spremenljivke, ki 
označujejo otežitve programskega okolja kot spremenljivke, ki opredeljujejo obliko 
nalog. V vseh preostalih skupinah ne moremo zaznati bistvene razlike v pomembnosti 
obeh vrst napovednih spremenljivk v napovednih modelih. 
 
V nadaljevanju smo preverili, če med napovednimi spremenljivkami zaznamo razliko 
v težavnosti. Za vse napovedne spremenljivke znotraj tekmovalnih skupin smo 
izračunali indeks težavnosti. Na podlagi dobljenih rezultatov smo v vsaki kategoriji 
razvrstili spremenljivke od najtežje do najlažje in podatke predstavili v spodnji tabeli 
(Tabela 40). 
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Od 4. do 6. 
razreda 
(začetniki) 

Od 4. do 6. 
razreda 
(napredni) 

Od 7. do 9. 
razreda 
(začetniki) 

Od 7. do 9. 
razreda 
(napredni) 

Mreža brez 
aktivnosti 

Mreža z vzorcem Mreža z 
aktivnostmi 

Vhod-izhod 

Prisotnost testov 
 

Omejitev števila 
delčkov 

Omejitev števila 
delčkov 

Mreža s 
prostorsko 
razpršenimi 
aktivnostmi 

Omejitev števila 
delčkov 

Mreža s 
prepovedanimi 
polji 

Želvja grafika Omejitev števila 
delčkov 

Mreža z 
aktivnostmi 

Razširjen nabor 
delčkov 

Mreža z vzorcem Prisotnost testov 
 

 Prisotnost testov Prisotnost testov 
 

Želvja grafika 

  Vhod-izhod Razširjen nabor 
delčkov 

Tabela 40: Razporeditev napovednih spremenljivk iz skupin oblike nalog in otežitve programskega okolja od 
najlažje do najtežje za vse tekmovalne skupine 

Spremenljivke, ki označujejo otežitve programskega okolja, se znotraj posameznih 
nalog ne razlikujejo v težavnosti od spremenljivk, ki opredeljujejo obliko nalog. 
 
Nobena vrsta spremenljivk ni niti v napovednem modelu pomembnejša niti ni težja od 
druge skupine spremenljivk. Na podlagi tega sklepamo, da na težavnost in 
pomembnost nalog vpliva kombinacija obeh vrst spremenljivk. Ob tem predvidevamo, 
da je težavnost nalog pogojena tudi z ostalimi še neraziskanimi elementi, kot so 
dolžina besedila, grafična ponazoritev, programski vzorci itd. 
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8 Sklep 
 
V magistrskem delu smo raziskovali, katere naloge, prisotne na tretjem poskusnem 
tekmovanju Pišek, so učenci najbolje reševali. Zanimal nas je vpliv programskih 
konceptov, predstavitvenih oblik nalog in otežitev programskega okolja na dosežke 
učencev na tekmovanju.  
 
Ugotovili smo, da je bila v vsaki tekmovalni skupini najlažja prva naloga in najtežja 
peta naloga. V tekmovalnih skupinah od 4. do 6. razreda (napredni), od 7. do 9. 
razreda (začetniki) in od 7. do 9. razreda (napredni) je bila 5. naloga (Martin v labirintu, 
Ubbi dubbi in Ježek pospravlja) večini učencev zelo težka, morda celo pretežka za 
reševanje. Težavnost nalog je bila smiselno zasnovana le za kategorijo od 4. do 6. 
razreda (napredni). V tej skupini je bila prisotna ena lahka naloga, dve srednje 
zahtevni in dve težki nalogi. Vse preostale skupine so vsebovale preveč lahkih in 
premalo težkih nalog.  
 
V nadaljevanju smo poskusili odkriti, kateri dejavniki so vplivali na težavnost naloge. 
Za ta namen smo za vsako tekmovalno skupino natančno analizirali elemente, ki so 
nastopali v tekmovalnih nalogah. Začeli smo z analizo programskih konceptov, a hitro 
ugotovili, da prisotnost posameznega programskega koncepta v rešitvi naloge nima 
vpliva na težavnost naloge. Z analizo primerov smo spoznali, da imata lahko dve 
nalogi z enakimi programskimi koncepti, ki so znotraj prve naloge drugače razporejeni 
kot znotraj druge naloge, različna indeksa težavnosti. Na podlagi tega smo sklepali, 
da imajo programski vzorci vpliv na uspešnost reševanja nalog. Programski vzorci so 
formalizirane rešitve oz. sklopi med seboj povezanih programskih konceptov, ki jih 
lahko programer večkrat uporabi za reševanje problemov (Amanullah in Bell, 2019). 
Menimo, da je zmožnost prepoznavanja in uporabe programskih vzorcev povezana z 
izkušnjami posameznika z reševanjem tipičnih problemov, ki izzovejo uporabo 
ustreznega vzorca (Zapušek, 2022). Analiza uporabe programskih vzorcev v rešitvah 
nalog in njihov vpliv na težavnost naloge je predmet nadaljnjih raziskav. 
 
Izgradili smo napovedne modele za vsako tekmovalno skupino in z njimi ovrednotili, 
kako pomemben je vpliv poznavanja oblik nalog na končni dosežek učenca na tretjem 
poskusnem tekmovanju Pišek. Za tekmovalno skupino od 4. do 6. razreda (začetniki) 
smo ugotovili, da ima spremenljivka mreža z aktivnostmi večjo napovedno moč in 
posledično večji vpliv na dosežek učenca kot spremenljivka mreža brez aktivnosti. V 
tekmovalni skupini od 4. do 6. razreda (napredni) nismo dobili pomembnih rezultatov. 
Napovedni model je obema napovednima spremenljivkama (mreža z vzorcem in 
mreža s prepovedanimi polji) pripisal skoraj enako napovedno moč, iz česar 
sklepamo, da sta v preučevani tekmovalni skupini imeli obe obliki nalog podoben vpliv 
na dosežek učencev. V kategoriji od 7. do 9. razreda (začetniki) je bil vpliv oblik nalog 
na dosežek učencev izrazitejši. Napovedni model je spremenljivki želvja grafika in 
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mreža z vzorcem označil kot najpomembnejši. Sledili sta ji spremenljivki mreža z 
aktivnostmi in vhod-izhod. V tekmovalni skupini od 7. do 9. razreda (napredni) je model 
največjo napovedno moč dodelil mreži s prostorsko razpršenimi aktivnosti, sledili sta 
ji spremenljivki želvja grafika in vhod-izhod.  
 
Z napovednimi modeli smo poleg pomembnosti oblik nalog izmerili tudi pomembnost 
otežitev programskega okolja v tekmovalnih nalogah. Za vsako tekmovalno skupino 
smo ovrednotili vpliv otežitev programskega okolja na končni dosežek učenca na 
tretjem poskusnem tekmovanju Pišek. Za tekmovalno skupino od 4. do 6. razreda 
(začetniki) smo ugotovili, da imajo naloge z omejenim številom delčkov in naloge brez 
otežitev največji vpliv na dosežke učencev. V tekmovalni kategoriji od 4. do 6. razreda 
(napredni) sta imeli največjo napovedno moč spremenljivki prisotnost testov in 
omejeno število delčkov, kar pomeni, da so naloge s testi in naloge z omejenim 
številom delčkov najbolj vplivale na dosežke učencev. V preučevani kategoriji je imela 
najmanjši vpliv na dosežke učencev spremenljivka razširjen nabor delčkov. V 
kategoriji od 7. do 9. razreda (začetniki) sta bili najpomembnejši spremenljivki omejeno 
število delčkov in brez otežitev, sledila jima je spremenljivka prisotnost testov. V 
skupini od 7. do 9. razreda (napredni) so imele na dosežke učencev največji vpliv 
naloge z omejenim številom delčkov in naloge s testi. Manjši vpliv so imele naloge z 
razširjenim naborom delčkov. Iz dobljenih rezultatov opazimo, da se je odsotnost 
otežitev pojavila v dveh tekmovalnih skupinah, in sicer v tekmovalni skupini od 4. do 
6. razreda (začetniki) in od 7. do 9. razreda (napredni) in v obeh skupinah dosegla 
visoko mero pomembnosti. To nam pove, da otežitve programskega okolja v teh dveh 
skupinah niso imele pomembnega vpliva na dosežke učencev. Še več, na podlagi te 
ugotovitve predpostavimo, da otežitve programskega okolja nimajo bistvenega vpliva 
na dosežke učencev v vseh tekmovalnih skupinah. V okviru naše študije te 
predpostavke zaradi majhnega vzorca ne moremo preveriti, a si lahko z njo ustvarimo 
pot k nadaljnjemu raziskovanju.  
 
Za boljši pregled nad pomembnostjo napovednih spremenljivk bi morali vse 
tekmovalne skupine združiti in opazovati pomembnost napovednih spremenljivk, a ker 
niso bile vse spremenljivke prisotne v vseh tekmovalnih kategorijah, te analize nismo 
mogli izvesti. V nadaljnji analizi smo zato za vsako skupino oblikovali napovedni 
model, v katerem smo združili spremenljivke, ki označujejo oblike nalog in 
spremenljivke, ki označujejo otežitve programskega okolja. Iz izhodnih podatkov 
napovednega modela smo ugotovili, da se med obema vrstama spremenljivk ne 
pojavljajo bistvene razlike v njihovi pomembnosti. Od tod smo sklepali, da imajo oblike 
nalog in otežitve programskega okolja približno enak vpliv na dosežke učencev na 
tretjem poskusnem tekmovanju Pišek. Ker so rezultati preteklih analiz nakazovali, da 
otežitve programskega okolja nimajo bistvenega vpliva na težavnost nalog, lahko 
predpostavimo, da tudi oblike nalog nimajo pomembnega vpliva na dosežke učencev. 
Tudi to predvidevanje je potrebno preveriti z izvedbo raziskave na večjem vzorcu. Pri 
tem je smiselno raziskati moč vpliva programskih vzorcev na dosežke učencev na 
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tretjem poskusnem tekmovanju Pišek in ga primerjati z vplivom oblik nalog in otežitev 
programskega okolja. 
 
Modeli, ki smo jih dobili s statistično analizo in strojnim učenjem, so nam pojasnili vpliv 
izbranih spremenljivk na dosežek učenca na tretjem poskusnem tekmovanju Pišek 
znotraj tekmovalnih skupin. Vendar kljub temu, da smo izgradili zelo točne napovedne 
modele naključni gozdovi, dobljenih rezultatov ne moremo posplošiti. Analiza je 
temeljila na premajhnem vzorcu tekmovalnih nalog znotraj tekmovalnih skupin, kar se 
je odražalo v zelo slabi zastopanosti nekaterih napovednih spremenljivk. V fazi 
priprave podatkov se je včasih zgodilo, da je bila neka spremenljivka prisotna zgolj v 
eni tekmovalni nalogi. To govori v prid specifičnosti podatkov. Temu problemu bi se 
zlahka izognili z večjim naborom raznolikih nalog znotraj posameznih tekmovalnih 
kategorij. Nove, številčnejše podatke bi bilo smiselno analizirati na način, predstavljen 
v magistrskem delu. To bi nam omogočilo posplošitev rezultatov, boljši vpogled v vpliv 
posameznih dejavnikov na dosežek učenca in opazovanje odnosov med napovednimi 
spremenljivkami. Razširjen nabor podatkov bi nam omogočil tudi združevanje 
tekmovalnih skupin in opazovanje vpliva starosti, predznanja in drugih značilnosti na 
dosežek učenca. Vsekakor bi bilo smiselno raziskati vpliv poznavanja programskih 
vzorcev na dosežke učencev. 
 
Predvidevamo, da smo z raziskavo članom Programskega sveta tekmovanja Pišek 
omogočili boljši vpogled v tekmovalne naloge in posledično lažjo sestavo nadaljnjih 
tekmovanj Pišek. V bodoče upamo, da bodo rezultati analize v pomoč sestavljavcem 
učnih načrtov pri izbiri kognitivno ustrezno zahtevnih vsebin za obvezni predmet 
računalništva. Obenem si želimo, da bodo učitelji na podlagi pojasnjenih rezultatov 
pridobili koristne informacije, ki jim bodo omogočile kakovostnejše oblikovanje učnih 
ur. 
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